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  سماِعيل حقِّي أَحمد آِل فَرٍج املَوِصِليإِ
  
  

اريتٍة ولُغقٍْد ون ابِكت وهاينْواملَباِب اآلثَاِر ولَى ِكتع اثَهحأَب لِّفُهؤم لَّقِصِل، ٍخ عِة يف املَوِبيرالع 
اِرييف التِة وطَاِء يف اللُّغاَألخ ِه ِمنا ِفيانَ مأَبِخ املَولُوِبأُس ِصِليقيحتو ٍب ِعلِْميقيٍقٍق د  

  
  

  حقَّقَه وعلَّق علَيِه

  
                                                   

1     اىل أصل العنوان خشية أن يتوهم القاريء أن الكتاب يبحث عـن            ) ليف املوص ( ارتأيت إضافة عبارة
اآلثار العربية بعمومها يف حني أن الكتاب يتضمن اآلثار يف املوصل فقط، وألن الصويف حصر كتابه يف       
آثار املوصل، إالّ أن آل فرج تطرق اىل بعض املعامل العربية من باب تأييد مبتغاه من الناحية العماريـة            

  . حظ القاريءكما سيال
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سلني حممد وعلى آلـه وصـحبه      احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املر        
  :أما بعد. أمجعني

جرت العادة عند املؤلفني واحملققني أن يضعوا تقدمياً لعملهم سواء يف البدايـة أو بعـد              
االجناز، لذا أردت أن أبني للقاريء الكرمي ما يضمه القطر العراقي وال سيما أحد مدنه اليت                

 والفكر واألدب، ومل يتركـوا جمـاالً   مرت مباض سحيق، فربز فيها رجاالت العلم والثقافة،     
للمعرفة والعلوم النظرية أو التطبيقية إالّ ووجلوها، وبرزت طاقام عرب العصور، ولكل عصر         
بني النهوض الراقي املتميز، واهلبوط الناجم عن الصراعات السياسية اخلارجية أو احمللية، أو             

ن العلماء واألدباء اىل املدن ااورة أو       التوقف املؤقت عن االجناز واإلبداع، لينتقل أهلها م       
، اىل بالد الشام ومصر واملغرب العريب شرقاً، واىل اليمن جنوباً، واىل فارس واهلنـد               ةالبعيد

شرقاً، وبالد األناضول والصقالبة مشاالً، كما جرى ملدينة املوصل احلدباء عند قيام الفـاحتني       
ثقافة االسالم والفكر النري الذي خيرج الناس من        املبشرين بالدين االسالمي احلنيف لينشروا      

الظلمات اىل النور، وليتصادموا مع الثقافات األخرى املوجـودة يف بالدهـم، وينتـصروا              
عليهم، ولتسقط بغداد ومدا على يد املغول، ولكن ما حتمله األمة مـن صـدق العقيـدة            

  .وصحتها تقيل عثرا مرات ومرات وحىت زماننا هذا
وصل وهي احلاضرة العربية املرموقة، واليت مصرها الفاحتون ووضـعوا أسـس        مدينة امل 

العلم والثقافة فيها، علوماً عملية وواقعية، هندسة عمارية رائعة متـأثرة مبـا حييطهـا مـن                
  .معلومات، تنقل أفكارها ونشاطاا اىل ما جياورها من بلدان

 بالعربية وعلومها اليت طغـت      الكتاب ألمحد الصويف والتعليقات عليه من استاذ اختص       
على مادة تعليقه عليه، فاألول متخصص يف علم اآلثار وموظف يف دائرا باملوصل، والثـاين   

مـن  امساعيل حقي فرج أحد مدرسي املوصل، ومن املؤكد شتان بني االختصاصني بـالرغم    
 بـشؤون   األول عن الثاين، عليه أردت أن أنقل للقاريء واملهـتم          االختصاص عدم استغناء 
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 وما جرى ،مني لغرض إغناء الساحة املعرفيةلالعمارة وتارخيها ما جرى من مساجالت بني الع      
بني املؤرخني ولتصحيح العديد من املفاهيم اخلاصة بشؤون العمارة املوصـلية  اخلاصـة يف               

قد استخدمت عدسيت لتـصوير     ل و .ها وأضرحة ومراقد رجاهلا وقبورهم    جوامعها ومساجد 
 ماكن اخلاصة ذا الكتاب ألحدد التغيريات اليت جرت على هذه املنـشآت،           العديد من األ  
 من أرشـيف  كما استعنت ببعض الصور  املوصلية، العماريةئ اىل تلك األجواء  وألنقل القار 

ها اىل مطلع القرن العشرين  يعود أكثرألضفي على املواقع أثراً تارخيياً) ن احليايل غزوا(السيد  
  .املنصرم

فانه قد قام بطباعته يف املطبعة العلميـة        ) امحد علي الصويف  (ملرحوم االستاذ   أما كتاب ا  
 20 فلساً، وقرظه السيد امني اسكندر معلوف يف         50 وسعر النسخة    1939مبدينة حلب عام    

م يف  1940هـ املوافـق    1358آب عندما كان يف لبنان، ولكن سرعان ما أعاد طباعته عام            
عادة طباعة هذا الكتـاب     ويبدو أن إل  .  فلس 100ر النسخة   وسعمطبعة ام الربيعني باملوصل     

إما أن الكتاب الذي طبعه حبلب مل يستلمه بعد عودته من سورية ولفترة زمنية              : حكاية، وهي 
 ألن أحد االصدقاء ذكر يل بأن املؤلف  أهدى كمية كبرية منه اىل اعـضاء مجعيـة                  ،طويلة

 بسعر زهيد، أو أنه مل يرتض الكتـاب         منهاحياء التراث، حبيث توىل هو بيعه وتوزيع بعض         
 مهيـة األ  مـن  تلك الصيغة،  أو أن املؤلف أراد أن يستدرك بعض املعامل اليت تبينت له             على  
فهـرس  (و) مدرسة الطغرائي(و) جامع اجلوجيايت( أن يكتب عنها كما حدث يف  ذكر        مبكان

  ).  املوضوعات
. صـفحة ) 96(طبعة الثانية   صفحة، وصفحات ال  ) 128(بلغت صفحات الطبعة االوىل     

ـا  : (وقد غري العديد من العبارات بصيغة خمالفة للطبعة الثانية، مثالً يقول يف الطبعة االوىل             
كما حذف من ). ر يقال له ر احلر   ) املوصل(ا  : (ويف الثانية يقول  ..) ر يقال له ر احلر    

و، ولذلك ميكن مراقبة الفرق بـني       الطبعة االوىل العديد من الفقرات اليت حيس ا أا حش         
موفقاً جداً يف نشر صور املعـامل الـيت   الصويف كان . عدد صفحات الطبعة االوىل عن الثانية  

  .تطرق اليها وأضفت على كتابه دليالً حمسوساً على ما ذهب اليه
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فقد وصلت اليه النسختان واعتمد يف التعليق والـرد     املرحوم االستاذ امساعيل فرج     أما  
 على النسخة الثانية املزيدة، وكان تعليقه من جانبني كما ذكره هو بنفـسه، التعليـق                عليه

 والثاين بعض األخطاء التارخيية   األول على بيان ما جاء يف عبارات الصويف من أخطاء لغوية،            
  .، وكانت حتليالته أكثر منطقيةمعتمداً على األدلة اليت وردت يف كتب التاريخ املعتربة

 كل ما كتب املرحوم الصويف وخباصة عن كتابه هذا أنه أول من كتـب               لذا أقول عن  
 لع مباشرة عن آثـار    ذه اجلرأة وإن كانت حتمل يف طياا بعض األخطاء وال سيما أنه مطّ            

، فكان سبباً لتصحيح ما ورد فيه مـن هنـات هنـا         الشرافه املهين والوظيفي عليها    املوصل
، ي كان قد نقده كما بينته يف املالحق بآخر الكتـاب  كما أن املؤرخ سعيد الديوه ج     ،وهناك

 يف جزئه الثالث من تاريخ املوصل       1956وكذا القس سليمان الصايغ يف كتابه املنشور عام         
والذي نقل منه القس معظم ما كتبه آل فرج كما بينه يف مقدمة             ) نفائس اآلثار (املوسوم بـ   

  . واهللا املوفق.كتابه
  

  قصي حسني آل فرج
  ملكتبة املركزية العامة يف املوصلمدير ا
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  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرحيِم 
  

              ـنماِبِه وحأَصلَى آِلِه وعِل اِهللا، ووسٍد رمحا مِدنيلَى سع المالسالةُ والصِهللا، و داحلَم
  دعا بأَم ،االهو :     اتقْدنةٌ، وقَلَِمي فَثَاتِذِه نفَهاِريـاِمِش         تلَـى ها عهتبكَت قَد تةٌ، كُنِويةٌ لُغِخي

 غيٍب صيكُت ىعداينْ  (ٍر ياملَبو ةُ يفْ   اآلثَارالِميةُ اِإلسِبيرِصلِ  العاملَو  (  والص دماِمِعِه أَحـِن   ِلجيفِّ ب
عـةً يف   ِرها مجمو  هاِمِش الكُتيِب املَذْكُوِر، وتسِطي     عن ]1[عِلي املَوِصِلي، دعاين ِإلَى تجِريِدها    

      اِريطَاِء يف تاَألخ ِه ِمنا ِفيةَ مالَِة كَثْرسذَِه الره ـاِت املَواملَقَاماِهِد ويفْ ِخ املَشِة وِم  ِصـلياجـرت 
      ِصِل املَحاِء املَونأَب ين ِمنا أَنمبا، واِبهبأَرور  ويتحِة الّيت تـاِت       ساملَقَامـةَ وبالطَّي اِهدذَِه املَشه 

املُباركَةَ رأَيت ِمن الواِجِب املُفْترِض علَي أَنْ أُنبه علَى هِذِه اَألخطَاِء الّيت شـوهت جمـالَ                
اِريت     ويشالت اٍء ِمنِبِغش هقيقَتح تهوما وِخه  اِك، فَأَقُوِتباِالرـةَ       ِش واياِهلد ِمدـتاِهللا أَس ِمنلُ و

واملَعةَون:  


    يابذَا ِببه هابِكت لِّفأَ املُؤدب يا ِن اثْنملُهِن، أَو :  ابب) ديأ مشنِصلِ مِة املَون(ثَانيا، ومه :  ـابب
)أِْسياتِسه ( مقَد قَدو    أِْسياِب التلَى بأ يف الذِّكِْر عشاملَن ابب   هاؤـشِإن ادريٍء يأَنَّ كُلَّ ش عِس م

  وأَنْ ت ِجبي  ِتمى يتالً حالً فَأَوأَو ذَِلك دعب هاؤشِإن راشبي الً ثُمأَو هسأُس عض . قَد لِّفاملُؤ لَِكنو
 ه هتفَات ديِذِه الب          أِْسياِب التلَ باِء قَبشاِإلن ابب عضفَو ،راَألم كَسع ِلذَِلكةُ، وةُ اجلَِليه  هِس كَأَن

ِريي  قيأَنْ ي د   ا فَوهعضِسِه ويِبأُس ذَِلك دعأْيتَ بي اِء ثُمالِبن اِعدقَو فَعرياَء وشاِإلن فَقَالَم أ : (قَهشنم
علَى أَنه يف باِب املَنشأ هذَا لَم يذْكُر شيئاً ِمن املُنشأِت ولَم يبحثْ عن شـيٍء       ) مدينِة املَوِصلِ 

       يئاً قَليا شمهِمن ذَكَر قَد هلَِكناِن، ورمالع الً يفْ ِمن  أِْسياِب التـ       ب عج لَو ِلذَِلك ولَ ِس اآليت، فَه
   ِأِسيالت ابب ينِن أَعيابلَى     الباِحداً لَكَانَ أَواباً وِأ بشاملَنِس و .       أِْسـيالت ـابا بشح قَد هِإن ِس  ثُم

                                                   
 .256 ص1البستاين، قطر احمليط . ِمن جرد العود قشره، واجللد نزع شعره] 1[

 .  وهلذا فان آل فرج مل يدون منت كتاب الصويفّ كله
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وصِبن اِريٍص ت    خيرِض املُؤعب نا عقَلَهٍة نِخي لَي ن        ـينعت ا ِهيمِإنالقَةٌ ِبِه قَطُّ، وا علَه س  ـوراً  أُم
    اِشديِد الرهِصِل يف عاِل املَووِة أَمايى كَِجبرأُخيف كَوو ،ـِل   نـِة أَهلُغ ِمن نسا أَحِلهِة أَهِن لُغ

  يف كَواِم، والش  غَي تا كَانِنه      ٍر ِإلَى غَيجال شٍع ورذَاِت ز ا يف      رهدراِء الّيت أَوياَألش ِمن ِر ذَِلك 
  لَياِب وذَا البـا                هليقَاِتنعت ِمـنكَالِمِه و ِمن هؤقْرتا سِمم ذَِلك لَك ِضحتا يا ِبِه ِصلَةٌ كَملَه س

  :علَيِه، ودونك البيانُ
اً أَطْلَق علَيـِه  ِريِصلُ يف اَألصِل ِحصناً آشو  كَانِت املَو : [ استهلَّ املُؤلِّف هذَا الباب ِبقَوِلهِ    

  .]2[]ِري ومعناه القَلْعةُ الّيت علَى الضفَِّة اُألخرى ِمن ِدجلَةَ اسم اِحلصِن العبو]1[اَألرِميونَ
هـذَا  نِة املَوِصِل الّذي عقَد لَـه       قَالَ هذَا، وهو لَم يتكَلَّم ِبشيٍء علَى منشأ مدي        : أَقُولُ

 كَي لَىال عو ،ابـ  الب ةً كَبيلْـدب تارى صتيئاً حيئاً فَشا شاِنهرمِم عقَدتا، واِئهشِء ِإندِة بةً، ِفير
    وجاِت ولَى ِإثْبع كَلَّما تمِإنو  وٍن آشِد ِحص    زشالن وه هوِقعأَنَّ م هفْسن وه كشال ي الّـذي  ِري

يمسعات"ِه  يقلي ."       اِب كَيذَا البيف ه نيبي لَمو كَتس ـى       ثُمتِن حذَا اِحلصانُ هرمع عسوت ف
       كْويالتأ وشاملَن ذَا ِمنه نضاً، فَأَيةً أَيلْدب ارص       كُوس عمو ،ابذَا البه لَه قَدـذَا   ِن الّذي عِتِه ه

مع          وناً آشِل ِحصيف اَألص تكَان ا قَدهأَنِصِل بلَى املَوع كَمح هِذكْر ِجبا يأَنَّ املَو عاً، مِصلَ ِري
                                                   

؛ وقيل إن زرادشـت     237 ص 3انظر البستاين، دائرة املعارف م     نسبة اىل مدينة أُرِميةَ اليت بأذربيجان     ] 1[
ويورد الدكتور داود . 323 ص2 م 1بن خلدون، العرب وديوان املبتدأ واخلرب ق      اوسي كان فيها، انظر ا    

 أن اآلراميني سكنوا املوصل وهلم لغتـهم       3و  2اجلليب يف كتابه اآلثار اآلرامية يف لغة املوصل العامية ص         
لـي  وقيل إن اآلرامية هي السريانية بالرغم من عدم وجود تطابق ك          . املشاة يف بعض ألفاظها بالعربية    

معها، وهي من اللغات الشمالية من بالد ما بني النهرين وقد حلت حملها اللغة العربية، ويـذكر أـا                   
كانت تستعمل يف كردستان التركية والفارسية من دجلة اىل حبرية أورمية، ما قيل إن سـكان الـشام                  

انظر . لسريان يف الشمالوالعراق أثناء الفتح اإلسالمي كان معظمهم من بقايا اآلراميني األصليني وهم ا     
 5؛ وزيدان، جرجي، تاريخ التمدن االسـالمي ج       40شابو، اللغات اآلرامية وآداا من املقدمة اىل ص       

 .12ص
حبـث يف تـراث    : وقد أفرد الديوه جي عنواناً للحصن اآلشوري فوق تل قليعات يف كتابـه             .4 ص ]2[

  .83املوصل ص
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          ِطيخـذُ تنةٌ مـالِميةٌ إسِبيرةٌ علْدب فَِهي ،برا العهترصا ممِإنو ذَاكةً آنرصمتم كُنت ـا  لَمِطه
  . نشاِئهاوِإ

      وناً آشأَنَّ ِحص ِكرنال ن نحلْ، نأَج  ووجاً كَانَ مى      ِريعدا يِتهِشزِد أَنلَى أَحناً  (داً عِحـص
وباًعِري (   املَو وه لَيس هلَِكنو ِصل، فَاملَو   وآش وهةٌ، وِبيرِصلُ ع  وجي معن ،ـهِ    ِريلَيـا عِإطْالقُه ز 

  .إطْالقاً مجاِزياً مرسالً ِمن باِب تسِميِة الشيِء ِباعِتباِر ما سيكُونُ
) ِرياًِإنَّ املَوِصلَ قَبلَ ما تمصرت كَانت قَلْعتها ـ قليعات ـ ِحـصناً آشـو    : ( ولَو قَالَ
داً  هذَا اِحلصن هو ِمن أَقْدِم أَبِنيِة املَوِصِل َألنه كَانَ موجو      ِإنَّ: (ِرِه، ولَو قَالَ   تعِبي لَكَانَ موفَّقاً يفْ  

  وِد اآلشهذُ العنمِري ( صيقَالَ . باًلَكَانَ م لَوو) :  أَطْلَقُو نيِميا      ِإنَّ اَألر _  ـوبالع ناِحلص  ِري _
     ِدج ربع اِقعالو ناِحلص اهنعلَةََألنَّ م ( بيعِتِه        لَكَانَ تِميـسِب تـباِضحاً يف سراً و) ـوبالعِري( ،

ر ال بد أَنْ يكُونَ ِمـن ضـفٍَّة ِإلَـى    َألنَّ العبو) علَى الضفَِّة اُألخرى ِمنه  (والستغنى عن قَوِلِه    
ىرأُخ.  

ِل مستِدال علَى ِإثْبـاِت     ، وتفَنن يف أَبدِع أَساليِب القَو     ثُم حلَّق املُؤلِّف يف أَجواِء البالغَةِ     
آثُو  ِن املَذْكُوِة اِحلصِري ِلِهِر ِبقَو] :     ى القَديونين ِقعوا منسرا ِإذَا دنـا      فَِإنهالَتكَانَ قُب هأَن رظْهِة يم

    الن ِمن ىرفَِّة اُألخلَى الضـِة   عِبطَـةٌ ِباملَدينترم ِقالع أَو نِحص ِصِل احلَاِليِقِع املَوويف م ِر أَيه
وِةاآلشعات]1[ ...]ِريقلي ِهيو .  

ِح، َألنَّ نينـوى  ال حاجةَ ِبنا ِلمشاهدِة قليعات هِذِه ِإلَى ِدراسِة موِقِع نينوى الفَسي    : أَقُولُ
 لَى رع     ريا ِعشلُهلُغُ طُوباِء يلَمِض الععأِْي ب ِمي ن    ِمي رشةَ ععبا أَرهضرعالً و    ـتـا كَانهأَنالً، و

ويتحت     مليكَرو ادابسروخ جقلِّ قُِوينت اِئبرخ       ـوقَـالَ ِدي لْ لَقَدب ،سود  ِقلِّيالـص ِإنَّ : (ر
حيلُغُ مبا يطَه  سيمخةً وسمخ  ِمي ِة ]2[)الًنلْدِذِه البه ِقعوم سردالفَاِضلُ أَنْ ن لِّفاملُؤ ريدلْ يفَه 

                                                   
   .4ص] 1[
كتاب واملؤرخني اليونانيني، مل تذكر والدته ووفاته، والصقلي نسبة         ديودور املشهور بالصقلي أحد ال     ]2[

وهو تاريخ عام يبتديء من اخلليقة وينتـهي مبـوت          ) املكتبة التارخيية (اىل جزيرة صقلية، له كتاب      
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احلَق أَننا لَـسنا ِبحاجـٍة      . الواِسعِة َألجِل أَنْ يظْهر لَنا أَنَّ قُبالَتها كَانَ ِحصن يدعى قليعات؟          
ت ِإلَى ِدراسِة ذَِلك كُلِِّه، ِإذْ كُلُّ من يِقف علَى ساِحِل ِدجلَةَ الشرقي غَـرِب               ِلمشاهدِة قليعا 

     اِهدشي هفَِإن ىونياِئِب نرعات(خقلي ( وِذِه ِبده  يِبغاٍء ونِة        ِن علْـدـِذِه البِقـِع هوٍة ِلماسِر ِدر
ِةالكَبير .  

  .]1[ ]ِمال شك أَنها موِقع ذَِلك اِحلصِن القَدي: [ليعات هِذِهثُم قَالَ عن ق
ِمن أَين لَه نفْي الشك عن كَوِنها موِقع ذَِلك اِحلصِن؟ فَنفْي الشك عن ذَِلك ِمما               : أَقُولُ

  ِه كَثيِفي كشراًن . اِريت اِحبأَنَّ ص ىرِصِلِخأَال تـذَا  ]2[ املَوأَنَّ ه لِّفاملُؤ هنقَلَ عن الّذي هفْسن 
وبالع ناِحلص ىعدكَانَ ي ناِحلصهصا نم هنقَالَ ع ِري:  

]  وِإلَى اليو    ِق املَديرِض يف شاَألر ِمن زشن ِهيعات وى قليمسي ِقعوِصِل ميف املَو ىرِةِم ين 
  .]3[ ]ِمِقع ذَِلك اِحلصِن القَدينُ القليعات مو، فَقَد تكُوقُبالَةَ نينوى تشِرف علَى ِدجلَةَ

    اِريت اِحبأَنَّ ص ىرت تأَنِن            واِحلـص ِقـعوم ِذِه ِهيعات هِبأَنَّ قلي ِزمجي ِصِل لَمِخ املَو
وبالعهفْسن لَ. ِريعووا مهأَن ىعِه فَِمِن اديوِبص هِقعانُ القَاِطعهرِه البلَيٍة فَعٍة قَطِْعير .  

    املَو نيِميةُ اَألرِميسلَّلَ تع ثُم  وبالع نِصلَ اِحلص ِبقَو لَـى      : [ِلِهِريِن عاِف اِحلـصـرِإلش
  .]4[]ِدجلَةَ

                                                                                                                                 
انظـر  .  ق م وقد تعرض لتاريخ مصر وبالد ما بني النهرين واهلند وغريهـا             60يوليوس قيصر سنة    
  . 206 ومعلوف، املنجد ص841و املوسوعة العربية امليسرة ص265 ص8ارف مالبستاين، دائرة املع

  .وال أدري أين عثر آل فرج على هذا النص
   .4ص] 1[
  .1/40الصائغ، سليمان ] 2[
ال شك يف أا موقـع ذلـك احلـصن        ...يرى يف املوصل   ويف اليوم احلاضر  (: أصل النص هو  : 4 ص ]3[

  .)القدمي
   .) هذا احلصنإلشراف(يف األصل : 4 ص]4[
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ا : لُ أَقَوجِلو ظُرفَان  ليعذَا التِة هه ليِل الع           يمـسِه أَنْ نلَيا علَن وزجِإذْ ي ،ِصحال ي ِل الّذي
      وبناً علَةَ ِحصلَى ِدجِرٍف عشٍن مكُلَّ ِحص  وباً كَأَنَّ العكِْس،        ِريِبـالع أَو افـراِإلش ـاهنعم ر

   ومسي لَم مهاحلَقيقَةُ أَنا ِبذَ وه            هـربع اِقعو هلْ َألنا قَالَ، بلَةَ كَمِدج لَىِن عاِف اِحلصرِإلش ِلك
الّذي ) منشأُ مدينِة املَوِصلِ  ( باب   وهذَا الباب أَعين  . أَي علَى شاِطِئِه الّذي يقَاِبلُ مدينةَ نينوى      

   لْخيت ِكنمي لِّفاملُؤ هبكَتهص    جيِة الوارِذِه الِعبِبه كُلُّه  ِهيِة، وز :   وعات مقلي زشٍن  كَانَ نِحص ِقع
وآش         ِلكَوِتِه، وِجه ِمن ىونين نع وداِت العغَار دِخذَ ِلصات ِري  اهملَةَ سِدج ربا عهالَتاِقعاً قُبِنِه و

بالع ننَ اِحلصوِمياَألروِري.  
    قُوأَنْ ي ادا أَرذَا مه   القَو لَِكنو ،لِّفاملُؤ اِتهِ  لَهوي 1[لَ لَم[       ـتمٍة ال تقَّدعاٍت ماراَء ِبِعبفَج 

) ِصِلمنشأُ مدينِة املَو  (ثُم انظُر هلْ عنوانُ هذَا الباِب       . إلَى الفَصاحِة فَضالً عِن البالغَِة ِبشيءٍ     
          ومسا يوكَان نيِميأَنَّ اَألر وهِه، ونَ ِفيود ا قَدِلم اِسبنمو طَاِبقمنَ املَو وبناً عـاً،  ِصلَ ِحـصِري

 وضع لّذي هذَا الباِب اوأَين ِإذَنْ ما أَراد البحثَ عنه ِمن منشأ املَوِصِل وتكْويِنها وعمراِنها يفْ 
  انَ املَذْكُوونالع لَه يحو ،ر            وضوِإذَنْ م ابِه، فَالبِفي ذَِلك يٍء ِمنِذكِْر ش ِإلَى قطَرتي لَم هثُ أَن ع

 يف غَي         وأَنْ ي اِسبناَء ال ييَألش ِضعو قَد وهلِِّه، وحا ِر ملَه عِتقَاالً  . ضقَلَ انتان ُثُم كُوعم    ساً ِمـن
أِْسياِب التاِء ِإلَى بشاِب اِإلنِس، فَقَالَب:  

ر يختِلف  نِة املَوِصِل ِحكَايات وأساطي   ِس مدي ورد يفْ أَصِل تأِْسي   : تأِْسيس مدينِة املَوِصلِ  [
خيراملُؤ ِمن مٍض، فَِقسعب نا عهضعبوعدي نَ نوسأَس ساِبأَنَّ الفُر2[]ه[.  

                                                   
. االستقامة يف السري والسرعة والطريقة وغريها، ويراد منها ان العبارة ال استقامة فيها: ِمن أتا أتو] 1[

  .10 ص1البستاين، قطر احمليط ج
إن : وأقـول . 218 و   14 ص 2 م 1للمزيد أنظر ابن خلدون، العرب وديوان املبتدأ واخلـرب، ق          .4 ص ]2[

وقـال  : ( بقوله 223 ص 5مدينة املوصل ما رواه احلموي يف معجمه ج       الروايات اليت ذكرت تأسيس     
أهل السري إن أول من استحدث املوصل راوند بن بيوراسف االزدهاق، مث كان أول مـن عظمهـا                 
وأحلقها باألمصار العظام وجعل هلا ديواناً برأسه ونصب عليها جسراً ونصب طرقاا وبـىن عليهـا                

  ). بن احلكم آخر ملوك بين أميةسوراً، مروان بن حممد بن مروان
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لُأَقُو :     قُوِه أَنْ يلَيلَِة كَانَ عِذِه اجلُملَيفْ ه :أِْسييف ت دروديِس م    ـاتِصـِل ِحكَايـِة املَون
       خيراملُؤ ضعا بهٍض ذَكَرعب نا عهضعب ِلفتخت راطيأَسو   وعدي مهِمن مفَِقس 1[اخل... نَن[ . ثُم

 ِإنَّ قَولَه...] :وعدي   وسأَس سانَ ِبأَنَّ الفُرـلَ           .]ها َألنَّ الِفعـذْفُهح ِجبةٌ ياِئداَء زِه أَنَّ البِفي 
)وعدا) نَيِبه ةَ لَهاجفِْسِه فَال حى ِبندعتي.  

 أَوِل أَمِرهـا    نةٌ عرِبيةٌ بحتةٌ شيدها العرب وكَانت يفْ      يِصلَ مد قَةُ أَنَّ املَو  واحلَقي: [ثُم قَالَ 
وناً آشاًِحص2[]ِري[.  

لُأَقُو : ا كَوأَم نُ املَو           الّذي مه برِه ِإِذ العِفي كا ال شذَا ِممةً فَهِبيرةً علْدِصِل ب طَّطُوخ ا نه
وسأَسو شأَنا وه   ديم تحبى أَصتا حهؤ ةً كَبيا      نِتهيف قَلْع كُني أَنْ لَم دعةً بـ   -ر ا ِقيِإالّ  -لَ   كَم 

 وبالع ناِحلصِري  ويب ضعبو              هـضحال دو هكَـارِإن ِكـنمـا ال يذَا ِممهو ،لَهوح فلْتاٍت تت
لناِطقَِة ِبذَِلك، ولَِكن أَتدري ِبماذَا يستِدلُّ املُؤلِّف اَأللْمِعـي         ِلكَثْرِة احلُجِج الداِمغِة ا     
ورلَى ععوفَد ذَِلك تدا؟ ِإذَا أَرِتهباريالت ِليلَهد كفَقَالَن ،ِلذَِلك اقَهالّذي س خي:  

نهر يقَالُ لَه نهر احلُر احتفَره احلُر بن        ) ِلباملَوِص(ِبها  : ذَكَر صاِحب ِكتاِب البلْداِن قَالَ     [
وي                 ـاهناِء الّذي باِء الِبنٍل ِبأَزبلَى جا عهِمن قيريف اجلَاِنِب الشاِص والع ِن أَيبِن احلَكَِم بب فس

      قَالُ لَهي ِجدسِباِهللا م ِضدتةِ (املُعبوالت ِجدسم (ي       ِك ِبِه كُلَّ لَيربالتِه واِت ِفيلَوِللص اسالن جرلَِة خ
  .]3[]جمعٍة

                                                   
ذكر املؤرخون األوائل آراءاً يف هذه املسألة كون مؤسسي املوصل من أقوام عديدة ومنهم املؤرخ إبن          ] 1[

قتل أيضاً يف حرب اجلرامقة وهـم قـوم          : ( أن قورينوس بن قاروس قيصر     71العربي يف تارخيه ص   
  ). باملوصل أصلهم من الفرس

ومن هذه االدعاءات اليت    . املؤرخ القس سليمان يف تارخيه هذه اآلراء فراجعها       ومن احملدثني فقد نقل     
عندما أرادت تركيا ضم املوصل اليها ما نقلته جريدة املقطم بالعدد     ) مشكلة املوصل (أصبحت تسمى   

 عن جريدة احلبل املتني الفارسية أن إيران تطالب باملوصل يـضاً وحتـث              17/10/1924 يف   10843
  .  يرانية على العمل للحصول عليها بالطرق السياسيةاألحزاب اإل

  .4ص] 2[
   .5ص] 3[
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لُأَقُو : ريي هِإن   ورع تِثبأَنْ ي اَء            دأَز ـوـاًء هى ِبننب اسيبِباِهللا الع ِضدتِصِل ِبأَنَّ املُعةَ املَوب
   ولِّ التلَى تِجٍد عسبِ مِة، وب  نسا أَحم هرراً، فَللِه دها نفيه فَرتاح ِوياُألم ا  أَنَّ احلُرمو ،اللَهِتداس

اليِن ِبأَسفَنلَى التع هرا أَقْدم ثُم ،هانهرب طَعِب الكَالِمأَس.  
       اريالت صذَا النه اقا سم هأَن لَماع ثُم  ِإالّ ِلي خي   ورلَى عِدلَّ ِبِه عتلَى أَنًَّ    سعِصِل، وِة املَوب

  وسأَس قَد برالع أِْسيالتا، وه  كُوا يمِإن لَى          سِجٍد عساُء ما ِبناِئِه، أَمشلَ ِإنقَبِر وِة اَألماينُ يف ِبد
 ولِّ التت     فَلَي اسيبِد العهاِخِر العِة يف أَوبس   أِْسيِصلَةٌ ِبالت ةَ  لَهتلْ   . ِس البه ثُم) وًلُّ التِةتِة  ) بلْدب ِمن

لُوت لٌّ ِمنت وه ِصِل؟ أَماملَوديِل موى اآلشونيِة نندياِه مجِة تاِقعِة الوِصِل؟ِريِة املَون.  
بـِة  س لَه عالقَةٌ ِبِه وال ِبعرو     ِس هذَا ِإذْ لَي   التأِْسيوعلَيِه يِجب حذْف هذَا النص ِمن باِب        

ِب ثُم ِإنَّ املُؤلِّف قَدم ِلهذَا النص ِبخمِس كَِلماٍت جاَءت آيةً يف البالغَِة وحسِن التركي. املَدينِة
 قَو ِهيواِن قَالَ    : (لُهلْداِب البِكت اِحبص ذَكَر (  ِةكَِلم ذَفالّ حفَه)َـِذِه؟ أَِو  ) قَاللَِتِه همج ِمن

  .ره وتصح جملَته؟ أَو أَدخلَ علَيها الفَاَء ِليحسن تعبي)قَاِئالً(ِبـ ) قَالَ(استبدلَ كَِلمةَ 
اِرياً تصن اقس ثُمهصناً واً ثَاِنيخي:  

]ِقيلَ ِإنَّ أَ  و   طَّ املَوتِن اخلَ مـةَ           وفَجرع ـنـةُ بثَمرا ههرـصمو برا العهكَنأَسِصلَ و
اِرقي1[]الب[.  

لُأَقُو :      طيخِه تِإنْ كَانَ ِفيو صذَا النِإنَّ ه صيمتيفْ      طٌ و هِذكْـر اِسبنا ياٌء ِممِبنو ـذَا   ره 
ف قَد أَورده مصدراً ِبلَفْـِظ      به غَير واِثٍق ِبِه وال معتِمٍد علَيِه، أال تراه كَي         الباِب، ِإالّ أَنَّ صاحِ   

)لَِقي (       وي ذَا لَمِلهو ،هدِفِه ِعنعضِنِه وهلَى والَِّة عفِْسهِ   الدباً ِإلَى نوسنم هِف   . ِردنلَى املُصفَكَانَ ع
 ال يعتِمد علَيِه، وال يصدر ِبِه ِإسِتداللَه، وكَانَ علَيِه أَنْ يذْكُر ِمن الرواياِت الرواياِت             أَيضاً أَنْ 

اساً                املَقْطُوِتئْناَء اسةَ ِإنْ شايوِذِه الرا ههدعب ذْكُري ثُم ،اهعدا مِبه ديؤي ا ِلكَيِتهِبِصح ـا  عِبه
أْكيتوودنال م هأَى أَنةَداً ِإنْ را]2[حِذكِْره ِمن لَه .  

                                                   
  .407 ص2البالذري، فتوح البلدان ق.10ص] 1[
  .2148 ص2السعة والفسحة، البستاين، قطر احمليط ج: املندوحة] 2[
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  .]1[]وبعد الفَّتِح عمرت: [ثُم قَالَ عِن املَوِصِل
لُأَقُو :    حيلَةُ الواجلُم لَةُ ِهيِذِه اجلُمه حيا صهتأَير ةُ الّيتداِريةً تاً  حاِئيـشِإناً وـاِب  خييف ب

أِْسيالت              طَـفع هلَِكنا، وِهمِبقَلَِمِه ِفي لِّفا املُؤأَهشِب الّيت أَناكيرالتِل وِني اجلُمب أ ِمنشاملَنِس و
لَيةَ فَقَالَعاِليلَةَ التا اجلُمه] :لُ قَبيأَووجرا اخلَزهت2[]لٍَة أَت[.  

ى اخلَ  : لُأَقُومس ا   قَدناهه جرز)لَةًقَبي(،         ِسياِحٍد نطٍْر وس دعب هلَِكنو ،ححيالص وذَا ههو 
  ا قَبياهمس ها   أَناهماِئلَ(لَةً فَسِلهِ  ) قَبيف قَو ذَِلكاِق       : [وِح الِعرلَى فَتليِد عالو نب اِلدلَ خا أَقْبلَمو

ماً ِمنلَ ِقسسِجأَرراِئِل اخلَز3[] قَب[ .لُوعم وا هكَم جراخلَزوٍد قَبيكُلِّ أَح ىلَد اِئلَملَةٌ ال قَب.  
  بيعت نع ِربضِلن      قُلْ لَهلْنفْحاً وذَا صِغ هليِرِه الب :    لَ قَبيأَنَّ أَو أَكبأَن نِصـلَ    مِت املَولٍَة أَت

 قَبي ِهي رلَةُ اخلَز  اِريت ِرفَتي عاِئِل التلَ القَبأَنَّ أََو ك؟ ال شتا ذَكَرِج كَم   ـعم ـتا أَتهاً أَنخي
وِإنْ أَردت  . لَةُ تغِلٍب والنمـِر وِإيـادٍ     ِلفَتِح املَوِصِل ِهي قَبي   ) ربعي بِن اَألفْكَلِ  (القَاِئِد الفَاِتِح   

   م لَى ذَِلكليلَ عالدقُون    اِريِب التثَِق الكُتأَو نالً ع     ـاهِإي كونـِة، فَـدخي :   ـِريقَـالَ الطَّب :
ِح ابِن اَألفْكَِل العنزي    أَنَّ عمر عِهد ِإلَى سعٍد أَنْ يأْمر عبداِهللا بن املُعتم ِبتسري          ): 143ص3ج(

فَسرح عبد اِهللا بن املُعتم ابن اَألفْكَِل العنِزي ِإلَى اِحلـصنِني،           ) ىِصل ونينو املَو(ِإلَى اِحلصنِني   
  .ِل، واحِي الَّليلَ، وسرح معه تغِلب وِإياد والنمرنَ القيأَسِبِق اخلَبر وِسر ما دو: وقَالَ

  اَألثي نقَالَ اباَألفْكَِل ِإلَى         ): 258ص2ج(ِر يف كَاِمِلِه    و نب ِعيبر متاملُع ناِهللا ب دبلَ عسأَرو
   املَوى وونيا نمهِني وناِحلص      نِصـلَ اِحلـصى املَوـمسو ،قيرالش نى اِحلصونيى نمِصل، فَس

يبرمر]4[...الغالنو ادِإيو ِلبغت هعم حرسو .  

                                                   
  ].وبعد الفتح اإلسالمي عمرت: [، واألصل5ص] 1[
   .5ص] 2[
  .5ص] 3[
  . للداللة على وجود كلمات ال متت صلة باملوضوع ومل يستعن ا املؤلفوضعنا هنا نقاطاً ثالث] 4[
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ذَكَرون    ولْدخ ن107ص2ج( اب :(   رمِد عهاَألفْكَِل ِبع نب عيبثَ رعب متاملُع ناِهللا ب دبأَنَّ ع
ِإلَى املَوِصِل ونينوى، وهما ِحصناِن علَى ِدجلَةَ ِمن شرِقيها وغَربيها فَسار يف تغِلـٍب وِإيـاٍد                

  .والنمِر
النصوص التاِريخيةُ صريحةٌ ِبأَنَّ هِذِه القَباِئلَ وِهي تغِلب وِإياد والنمر أَولُ القَباِئِل            فَهِذِه  

  .العرِبيِة الّيت أَتِت املَوِصلَ مع القَاِئِد الفَاِتِح ربعي بِن اَألفْكَِل
د لَها ِذكْر يف وروِدها معها، ولَعلَّها أَتِت املَوِصلَ بعد الفَتِح            أَما القَبيلَةُ اخلَزرِجيةُ فَلَم يرِ    

ال مع الفَاِتحين فَسكَنتها، ثُم هب أَنها جاَءت مع جيِش الفَتِح فَِهي لَيست أَولَ قَبيلٍَة أَتتهـا،         
أَنها أَولُ قَبيلٍَة أَتِت املَوِصلَ دعوى لَيس       :  وردتها، فَقَولُ املُؤلِّفِ   بلْ ِهي ِمن أَوِل القَباِئِل الّيت     

  .لَه علَيها دليلٌ يحتج ِبِه
جرزِجِد خِمس نقَالَ ع ِصِل: [ثُميف املَو ِنيالِم بِجٍد يف اِإلسلُ مَِسأَو و1[]ه[.  

  
  
  
  
  
  
  
  

هذَا أَيضاً ال دليلَ لَه علَيِه، فَِإنَّ أَولَ مسِجٍد عرفَه التاريخ بِني يف املَوِصِل هـو                و: أَقُولُ
مسِجد هرثَمةَ، وهو ِبدوِن ريٍب بِني فيها أَيام فَتِحها وتخطيِطها وتمصيِرها كَما جاَء ذَِلك يف             

  الّذي س صالن      وهاِن، ولْدِر البصتخاِب مِكت نطٍُر عِة أَسعلَ ِبضقَب هفْسن لِّفاملُؤ اَء يف : [اقَهجو

                                                   
 .5ص ]1[
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    هصا ناِن ملْدِر البصتخاِب مِكت :         نةُ بثَمرا ههرصمو برا العهكَنأَسِصلَ وطَّ املَوتِن اخلُ مأَوو
 ةَ البفَجرع        ـعِبيو نا اِحلـصكَانَ ِبهةَ، وثَمرا هالّهوِصِل وِن املَوةَ عبتلَ عزع رمكَانَ عو اِرقي

النصارى ومناِزلُهم ومحلَّةُ اليهوِد، فَحاصرها هرثَمةُ ثُم بنى املَسِجد اجلَاِمع ثُم بنى بعـدها              
  .]1[]احلَديثَةَ

   الِذرياِن للبلْدوِح الباِب فُتاَء يف ِكتج327ص(و (وهو هديؤا ياخلَطَّـاِب  : م نب رمأَنَّ ع
عزلَ عتبةَ عِن املَوِصِل ووالّها هرثَمةَ بن عرفَجةَ الباِرقي وكَانَ ِبها اِحلصن وِبيع النـصارى               

  ماِزلُهنمطَّ            وتاخو ماِزلَهنم برلَ العزةُ فَأَنثَمرا ههرصوِد، فَمهلَّةُ اليحمِع والِبي ِتلْك دقَليلَةٌ ِعن
    اجلَاِمع ِجدى املَسنب ثُم ماِمٍع          . ]2[)لَهِجٍد جسلَ ماِن أَنَّ أَوديؤي لَهالّذي قَب صالنو صذَا النفَه

لِّفاملُؤ ى ذَِلكعا ادِج كَمراخلَز ِجدسةَ ال مثَمره ِجدسم وِصِل هيف املَو ِني3[ب[.  
أَمأ اخلَزرِجيونَ فَلَم يِرد نص تاِريخي ناِطق ِبأَنهم ِمن أَوِل القَباِئِل الّيت أَتِت املَوِصلَ فَضالً 

ولَ من أَتاها كَما ادعى املُؤلِّف ذَِلك أَيضاً ولَم يِرد برهانٌ تاِريخي كَذَِلك علَى              عن كَوِنِهم أَ  
ولَعلَّ املُؤلِّف نقَلَ ذَِلك عن ِكتاِب تاِريِخ املَوِصـِل ِللْقَـس           . أَنهم أَولُ من بنى مسِجداً فيها     

  . الّذي ذَكَر ذَِلك غَير معزو ِإلَى مصدٍر تاِريخي]4[)51ص1ج(غ سلَيمانَ صاِئ
جيراخلَز ِجدذَا املَسا هاِن]5[أَمراِئِه أَملُ يف ِبنمتحفَي :  

                                                   
  .5ص ]1[
   .1956يف الطبعة اليت بني أيدينا وهي من حتقيق املنجد سنة 408 ص2البالذري ق] 2[
 3، موسوعة املوصل احلضارية م   )املنشآت املعمارية (د عادل جنم عبو يف حبثه املوسوم        . يذكر املرحوم أ  ] 3[

أن عتبة بن فرقد الباهلي فتح املوصل، وشيد املسجد اجلامع هرمثة بن عرفجة، وال يعرف               : (273ص
بالضبط إن كانت أعمال عرفجة فيما يتعلق باملسجد اجلامع توسيعاً ألعمال عتبة أم أـا اختطـاط     

   . وألن املعروف واملشهور أن الذي مصر املوصل هو هرمثة). جديد
ومنها اخلزرجيون فعمروا هلم مسجداً وهو أول مسجد يف اإلسالم بـين يف             : ( صهذكر الصائغ ما ن   ] 4[

  ).املوصل ويعرف اىل اليوم جبامع خزرج
هـ، سيويف، نيقوال، الكتابـات  1120أقدم ما ذكر عن هذا املسجد ما مدون فوق باب مصاله سنة       ] 5[

  .وهو قائم يف احلال بتجديد آل النومة .35احملررة ص
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  . طَويلَةً واستوطَنوهاأَنَّ اخلَزرجيين أَنفُسهم عمروه بعد أَنْ سكَنوا املَوِصلَ مدةً: أَولُهما
ِنِه واِقعاً يف محلَّـِتِهم     ِر، وِلكَو ن ِمن أَهِل اخلَي   ثٌ عمره أَحد املُسِلمي   أَنه مسِجد حدي  : وثَانيهما

 ِإلَي ِسبنِهم .        ثِْبتذَا أَنْ يا هنأَنْ ذَكَر دعقِِّق بلِِّف املُحؤلْ ِللْمفَه       ِجدـسأَنَّ م وهو اهعدا ملَن 
  . هو أَولُ مسِجٍد بِني يف اِإلسالِم يف املَوِصِل؟" خزرج"

  .]1[]مثُم قَِدم املَوِصلَ ِمن القَباِئِل العرِبيِة أَيضاً اَألزد وتمي: [ثُم عقَّب علَى ذَِلك ِبقَوِلِه
مِ : لُأَقُو مفْهي بيعت ِف   نِرِه ِباحلَر)ثُم ( فيالّذي ي   قَو ِمنو ،اِخيرالت ِلِه  د)ًضاأَي (   نلَ مأَنَّ أَو

 املَو كَنس              لَـم جركَأَنَّ اخلَـز دا اَألزهتكَنٍة سدِبم مهدعبو ،ِبذَِلك حرا صكَم جرِصلَ اخلَز
كُويِد واَألز وا ِمننالقَبي ذٌ ِمنفَخ مه جرأَنَّ اخلَز هفَات قَدلَى ذَِلكلَ عليالد اكهِة وِديلَِة اَألز:  

       اددغِخ باِرييف ت اِديدغالب باخلَطي ِن     : قَاِئالً) 175ص1ج(ذَكَررٍو بمع ناب وه جراخلَز
علَبةَ بِن عمِرٍو بِن عاِمٍر بِن حاِرثَةَ بِن امِريِء القَيِس بِن ثَعلَبةَ بِن       ماِلك بِن أَوٍس بِن حاِرثَةَ بِن ثَ      

ِصلَ قَبلَ اَألزِد   وِمن هذَا ترى أََنَّ اخلَزرج قَبيلَةٌ أَزِديةٌ ال أَنها سكَنت املَو          . ]2[)ماِزٍن بِن اَألزدِ  
قُوا يكَملِّفلُ املُؤ.  

  .]3[]رهمِصلَ أَيضاً تغِلب وخزاعةٌ وأُسامةٌ وغَيوسكَنِت املَو: [ثُم قَالَ
لُأَقُو :              ابيـساِع النمِد ِبِإجاَألز ِمن مةَ كُلُّهاعزخ ينبةَ ولَبثَع ينبةَ وامأَنَّ أُس هفَات لَِكنِإنْ . نو

 فْصيت تدِصِل     لَ ذَلِ أَراملَو خاِريت اِجعفَر 52ص1ج(ك (    ٍل ِلذَِلكفْصيت ِعضِه بـا  . ]4[فَِإنَّ ِفيأَم
تغِلب، فَأَنت ِجد عاِلٍم ِمما أَسلَفْنا ذَِلك آِنفاً أَنها ِهي وقَبيلَةُ إياٍد والنمر ِمن القَباِئـِل الّـيت                  

 وأَما اخلَزرج فَلَم يِرد نص تاِرخيي علَى أَنهم كَانوا مع قَباِئِل الفَتِح،             اشتركَت ِفعالً يف الفَتِح،   

                                                   
  .5ص] 1[
  . يف معرض ذكر الصحايب اجلليل ثابت بن قيس بن اخلطيم األزدي]2[
   .ولعلها خطأ مطبعي) ثعلب(وقد ذكر الصويف . 5ص] 3[
ان بين تغلب سكنت املوصل يف احمللة املعروفة بامسهم ومسيت بعدئذ مبحلة            :  وتفصيله 55ـ52 ص 1ج ]4[

 سامة وبنو ثعلبة وبنو خزاعة وهم من        وبنو قيس وربيعة وغريها من القبائل الصغرية بنو       . البارودجية
  . أزد، وبنو برم وقبيلة الشهوان وهي فرع من تغلب وغريها
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ويجوز أَنهم وردوا املَوِصلَ بعده، فَكَيف ساغَ ِللْمؤلِِّف أَنْ يعِكس اَألمر أَي يجعلَ من جاَء               
   هِح والفَت عِصلَ ماملَو               ـدعِصلَ باَء املَوج نم دعيو  ،هدعا باَءهج مِر قَدالناٍد وِإيِلٍب وغو تنب م

  .الفَتِح وهم اخلَزرج قَد جاَءها مع الفَتِح؟
           اِن ولْدِر البصتخاِب مِكت نفِْسِه عِبن لِّفاملُؤ قَلَهالّذي ن صِإنَّ الن ثُم    ـاهقَلْنالّذي ن صالن

نحن عن فُتوح البلْداِن اللَّذَيِن تقَدم ِذكْرهما ِكالهما ناِطقَاِن ِبأَنَّ هرثَمةَ قَد خطَّطَ املَوِصـلَ               
خلَزرِجيةُ ِمن أُولِئـك  ومصرها بعد الفَتِح، ثُم أَسكَنها العرب، وال ماِنع ِمن أَنْ تكُونَ القَبيلَةُ ا      

  .العرِب الّذين أَسكَنهم ِإياها هرثَمةُ بعد الفَتِح
ثُم قَالَ قَولَ املُحقِِّق املُدقِِّق املُطَِّلِع علَى دقَاِئِق التاِريِخ اِإلسـالِمي املُتبحـِر يف كُلِّياِتـِه                

  هصا ناِتِه مِئيزجو] :اِئـِل               وقَب ماً ِمـنلَ ِقـسساِق أَرِح الِعرلَى فَتليِد عالو نب اِلدلَ خا أَقْبلَم
  .]1[]اخلَزرِج ِلفَتِح املَوِصِل فَسكَنوا فيها

فَر املُطَِّلـيب   قَالَ هذَا ولَم يِبين لَنا عمن نقَلَ هذَا القَولَ، وقَد قَالَ عبد اِهللا بن جع              : أَقُولُ
 :]2[هـ80املُتوفَّى سنةَ 

  ونـــص احلَـــديثَ ِإلَـــى أَهِلـــِه
  

ــصِه   ـــةَ يف نـ ــِإنَّ اَألمانــ   فَـ
  : غَري أَننا وجدنا من ذَكَر هذَا القَولَ وذَِلك يف موِضعِني اثْنِني  

  .]3[ِللْقَس سلَيمانَ صاِئغ) 59ص1ج(وجدناه يف تاِريِخ املَوِصِل : اَألولُ

                                                   
  .5ص ]1[
عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب اهلامشي، صحايب، ولد بأرض احلبشة، للشعراء فيه مـدائح، مـات                  ] 2[

   .76 ص4هـ، الزركلي، األعالم، ج80باملدينة سنة 
فكر عليهم خالد جبيش الزحف فجعلهم حطامـاً ومل يكـن      : [السلمي قوله حيث نقل عن الواقدي ا    ] 3[

كمـا  )] هـ20 (640عليها يومئذ سور مينع فأخذها حبد السيف وأسكن فيها القبيلة اخلزرجية سنة      
ومل يدرج القس سليمان هذا املصدر يف فهـرس  . 158هـ ص 1308أخذت به سالنامة املوصل لسنة      

 . مراجعه
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 وأَعتِقد أَنَّ اَألولَ أَعين القَس سلَيمانَ قَد نقَلَ ذَِلك ]1[يف سالْنامِة املَوِصِل ِلصفْوِة ِبك   : والثَّاين
ِصِل املَذْكُوةَ املَوامالْنس نعِإلَي هزعي لَم هلَِكنِة، وضاًرا أَيه.  

    هزعي ِلم ِصِل ثُمِخ املَواِريت نٍة عِويال راٍن وعِن ِإموِبد قَلَ ذَِلكنو قِّقاملُح لِّفاَء املُؤج ثُم
كْره الوقَّاد ِمما ِإلَيِه كَما قُلْنا، كَأَنه ِبذَِلك يريد أَنْ يجعلَه وليد بناِت أَفْكَاِرِه أَو ِمما استنتجه فِ        

  اماً ـ لَمع نذُ ثَالثينم خاِريالت سردو سرالّذي د وهـ و هِخ كَأَناِريقَاِئِق التد ِه ِمنغَّلَ ِفيوت
    اِلفخٍد مِتِه ِإلَى أَحبِم ِنسدفِْسِه ِبعِإلَى ن اهزلَ الّذي عذَا القَوأَنَّ ه لَمعي   ـحيف أَص درـا وِلم 

        فَآض نخيرِه ِثقَاةُ املُؤلَيع عما أَجِلم اِينبمِة، وخياِرياِت التايوِس    ]2[الرمالش ارِتهِهراً ِإشتشم 
ى كُلِّ متتبـٍع أَو     وواِضحاً كَوضِح الصبِح، حتى أَصبح يعد ِمن البديِهياِت الّيت ال تخفَى علَ           

   ةَ ِستناِت ـ سايوالر حلَى أَصـ ع تفُِتح ِصلَ قَدأَنَّ املَو وه ِخ، ذَِلكاِرياِت التِلياِرس أَود
 خاِلد بـن  ، وكَانtَعشرةَ وقيلَ سنةَ ِعشرين ِمن اِهلجرِة النبِويِة يف ِخالفَِة عمر بِن اخلَطَّابِ        

 ِلفَتِح الِعراِق يف املُحرِم ِمـن سـنِة   t قَد أَرسلَه اخلَليفَةُ اَألولُ أَبو بكٍْر الصديقt        الوليِد  
ـ        نه ناِهـديجداً ِللْمداِم ماِس ِإلَى الشِف النِبِنص رسيأَنْ ي هرأَم ِة، ثُمرةَ ِللِْهجرشع يتاثْن ،اك

وذَِلك يف ربيٍع اَألوِل، ويقَالُ يف ربيٍع اآلِخِر ِمن سنِة ثَالثَ عشرةَ فَرحلَ عِن العـراِق ِإلَـى       
   عزلَهtالشاِم فَوراً ولَم يزلْ ِفيِه ِإلَى أَنْ مات أَبو بكٍْر، ولَما ولِّي اِخلالفَةَ عمر بن اخلَطَّاِب          

_ علَى الـصحيحِ _عِن الِقيادِة ِبأَيب عبيدةَ سنةَ سبع عشرةَ وهو يف الشاِم ولَم يزلْ يف الشاِم           
         نريِعشى ودةَ ِإحنس صيف ِحم ِفندالَى وعاُهللا ت فَّاهوى تتاٌء    . حـوِصِل سِح املَواِم فَتيف أَي وفَه

تحها سنةَ ِست عشرةَ أَو سنةَ ِعشرين كَانَ يف الشاِم معزوالً عِن الِقيادِة، لَـيس لَـه                 كَانَ فَ 
عالقَةٌ ِبالِعراِق وال ِبفَتِحِه، وقَد كَانَ القَاِئد يف الِعراِق حينِئٍذ سعد بن أَيب وقَّاٍص، فَكَيف ساغَ        

                                                   
هـ كما ذكر القـس، وسـنة       1308وكذلك يف سالنامة سنة     90هـ ص 1325سنة  موصل والييت ل  ] 1[

  .358يف ص هـ1312
. أي رجعت وصـارت   ) حىت آضِت الشمس كأا تنومة    : (ذكرت هذه املفردة يف حديث الكسوف     ] 2[

   .53 ص1النهاية يف غريب احلديث ج
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ولَما أَقْبلَ خاِلد بن الوليِد علَى فَتِح الِعراِق أَرسلَ ِقسماً ِمن قَباِئِل اخلَزرِج : يقُولَِللْمؤلِِّف أَنْ   
  .ِلفَتِح املَوِصِل فَسكَنوا فيها؟

             واِلداً هاِق ال خِش الِعريج قَّاٍص كَانَ قَاِئدأَِبي و نب دعلَى أَنَّ سلُ عليالدو    ناب ها ذَكَرم 
257 ص 2ج(ِر يف كَاِمِلِه    اَألِثي ( ِةنِذِه السأَنَّ يف ه) ِةن16س ( طَاقَكَانَ اَألن) ِوماِد الـرقُو دأَح (

               بداً فَكَتعس لَغَ ذَِلكفَب هضأَر ِميحا ِليهلَيع قدنخو ،ِصِل ِإلَى ِتكِْريتاملَو ِمن ارس ِإلَـى  قَد
     ـنب ِعـيبِتـِه رمقَدلَى ملَ عمعتاسو ،متاملُع ناِهللا ب دبِإلَيِه ع حرأَنْ س رمِإلَيِه ع بفَكَت ،رمع

ـ         ]1[اَألفْكَِل وعلَى اخلَيِل عرفَجةَ بن هرثَمةَ      اِق،  فَسار عبد اِهللا ِإلَى ِتكِْريت، ونزلَ علَى اَألنطَ
وأَرسلَ عبد اِهللا بن املُعتم ربِعي بن اَألفْكَِل ِإلَى اِحلصنِني، وهما           : فَحصره أَربعني يوماً، ثُم قَالَ    

  .نينوى واملَوصِل وفَتحهما
         عاِق كَانَ سلَى يف الِعراَألع يف أَنَّ القَاِئد ِريحص صذَا النفَه  ـوداً هعأَنَّ ساِلداً، وداً ال خ

الّذي أَرسلَ عبد اِهللا بن املُعتم ِلمحاربِة اَألنطَاِق يف ِتكِْريت، وأَنَّ عبد اِهللا بن املُعتم هذَا أَرسلَ 
 أَنَّ خاِلد بن الوِليِد لَما جـاَء الِعـراق   فَقَولُ املُؤلِِّف. ربِعي بن اَألفْكَِل ِلفَتِح املَوِصِل ونينوى    

  . أَرسلَ اخلَزرج ِلفَتِح املَوِصِل فَسكَنوا ِفيها لَيس لَه نصيب ِمن الصحِة
 املَوِصلَ  ثُم ِإنه نقَلَ يف هذَا الباِب أَعين يف باِب التأِْسيِس عن صاِحِب ِكتاِب البلْداِن أَنَّ              

    عم فَعدت تقَا(كَاناقُوقَلَ ِإلََى ِذكْـِر            ) دتان ٍم، ثُمهةَ آالِف أَلِْف ِدرعبس اسيبِصِم العتاملُع امأَي
         ع لَـه سا لَيِمم ذَا كُلُّههكِِّل، وواملُت اما أَيهى ِمنبجت تاِل الّيت كَانواِر اَألمـاِب   ِمقْدالقَـةٌ ِبب

             نِريِعـشِن ويـائَتم ِمن ا أَكْثَراِئهشِإنا وِسهأِْسيلَى تى عضم ِر قَدصذَا العا يف ههِس َألنأِْسيالت
  .عاماً

                                                   
 وابن كـثري  474 ص2ج) هرمثةعرفجة بن : (يذكر ابن حجر العسقالين يف اإلصابة يف متييز الصحابة  ] 1[

: ، أما البالذري يف فتوح البلدان فقـد ذكـره    71 ص 7ج) عرفجة بن هرمثة  : (يف البداية والنهاية أنه   
  .408 ص2ق) هرمثة بن عرفجة(
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 ِبـِه أَنْ    ثُم ذَكَر بعد ذَلَِك عن مختصِر البلْداِن سبب تسِميِتها موِصالً، وكَانَ اَألولَى           
يذْكُر ذَِلك يف أَوِل باِب التأْسيِس َألنَّ الشيَء ِإنما يوضع اسمه لَه ِعند بدِء تكِْويِنِه ويف ِبدايِة                 

لَه ِضعِم الّذي وِتِه ِباالسِميسِب تبس ِذكْر ذَِلك دِعن نسحتسيِرِه، وأَم .  
 لِّفا املُؤـِة     أَمرِبياِئـِل العالقَب موقُدا واِمِعهاَء جنبا وهرِصيمتا وطَهِطيخت أَنْ ذَكَر دعفَب 

ِإلَيها واسِتيطَانِهم ِإياها، وبعد أَنْ تطَرق ِإلَى ِذكِْر توسِعها أَيام الراِشدين تحولَ طَفْرةً وِبـال               
باسنيف                  م عـرش ثُم ،كُلَّه ذَِلك ذَكَر ،نياِسيباِم العا يف أَياِلهوأَم ى ِمنبجا كَانَ يٍة ِإلَى ِذكِْر م

بياِن سبَِِب تسِميِتها، فَللِه دره ما أَبرعه يف تنسيِق مباِحِث ِكتاِبِه وما أَقْـدره علَـى وضـِعها         
نتةٍ   ماِفرنتم رآِلفَةً غَيتـاِب              . اِسقَةً مـلَ بأ قَبـشاملَن ابب الّذي ذَكَر لِّفاملُؤ ذَِلك وه سأَلي ثُم

                هـاؤهب لَهو هتعور اِء لَهشاِإلنِف وأِْليِد يف التدجالت لٌ ِمنميج عوكُلِِّه ن يف ذَِلكِس؟ وأِْسيالت
والُهمجو قُهنور.  

              أَنْ ذَكَر دعِس بأِْسياِب التيف ب ٍض ذَكَرعا ِببِضهِلِه ِبعمجاِثِه وحاِط أَبِتبِة ارِلِشدذَا، وه
 بن املُعـتم ـ   ِإنَّ عبد اِهللا: ويقَالُ: (سبب التسِميِة هذَا النص التاِريخي عن ابِن خلْدونَ قَاِئالً

ها ذَكَرِمِر كَمتاملُع نـا    ال ابمهى وـونينِصِل وِإلَى املَو رمِد عهاَألفْكَِل ِبع نب ِعيبثَ رعـ ب 
           قُوهبسمِر والناٍد وِإيِلٍب وغيف ت ارا، فَسهِبيغَرا وهِقيرش لَةَ ِمنلَى ِدجاِن عنِني    ِحصنِإلَى اِحلـص 

  .]1[)فَأَجابوا ِإلَى الصلِْح وصاروا ِذمةً
وأَنت ِجد عاِلٍم أَنَّ هذَا النص لَيس لَه عالقَةٌ ِبالتأِْسيِس مطْلَقاً وِإنما هو خاص ِبـالفَتِح،              

، كَما يستحسن أَيضاً أَنْ     )باب فَتِح املَوِصلِ  ( يسميِه   وكَانَ علَيِه أَنْ يفْتح ِللْفَتِح باباً خاصاً ِبهِ       
      وهعدي راباً آخِة بِميسِللت حفْتوِصالً    (يِصِل مِة املَوِميسِب تبس ابب ( ببس ذْكُرأْ أَنْ يشي ِإنْ لَم

      أِْسياِب التِة الكَالِم يف بِة يف ِبدايِميسِه احلَاِبلُ     التلَيلَطَ عتيئاً فَاخش ذَِلك لْ ِمنفْعي لَم هلَِكنِس، و
        لَِكنالقَةٌ، وِبِه ع لَه سا لَيمالقَةٌ وِبِه ع ا لَهِه مِفي رشاِسعاً حاباً وِس بأِْسيالت ابب حباِبِل فَأَصِبالن

     اَألكْثَر وا همهـِذِه             الثَاينَ ِمنه نيب حبى أَصرٍة أُخارِبِعب ِه، أَواِئعاً ِفيض حبلَ أَصثُ أَنَّ اَألويِبح

                                                   
   .6ص] 1[
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بلْ أَستطيع  . النصوِص الغريبِة عِن الباِب خاِئفاَ يترقَّب َألنه أَصبح بينها لَيس ِبذي أَهِميٍة ِلِقلَِّتهِ            
لْمؤلِِّف أَنَّ ما ذَكَره ِمن النصوِص اخلَاصِة ِبهذَا الباِب ِإنما هو نص واِحد ال ثَاِني               أَنْ أُؤكِّد لِ  

                 ِة ِمـنِة اخلَاِمسفْحيف الص لُهقَو وهاِبقاً وس لَك هتذَكَراِن ولْدِر البصتخم نع قَلَها نم وهو لَه
  ]. أَولُ مِن اختطَّ املَوِصلَ وأَسكَنها العرب ومصرها هرثَمةُ بن عرفَجةَ الباِرقيو: [ِكتاِبِه

وِإنما قُلْت ِإنه نص واِحد ال ثَاِني لَه مع أَنه قَد سبق ِللْمؤلِِّف أَنْ نقَلَ قَبلَه عن ِكتـاِب                   
 ا ياِن ملْدالبوهو هِبهِقيلَ: [شـةُ  : وثَمرا ههرصمو برا العهكَنأَسطَّ املَوِصلَ وتِن اخلَ مِإنَّ أَو

  اِرقيةَ البفَجرع نب .[...       ِبـ هردص صذَا النه اِحبَألنَّ ص]َلِف     ] ِقيعيـضلَى تلُّ عدالّيت ت
ماِدِه علَى ِصحِتها، فَِإذَا كَانَ صاِحب النص الّذي نقَلَه املُؤلِّف عنـه لَـم              الروايِة وعدِم اعتِ  

  .يرتِضهِِ، ولَم يعتِمده فَِإننا ِمن الباِب اَألولَى أَنْ ال نعتِمده وال نقُولَ ِبِه
هو عين النص الّذي ذَكَره     ) ِقيلَ(صدر ِبكَِلمِة   وحيثُ أَنَّ هذَا النص الضعيف املَِريض املُ      

املُؤلِّف عن ِكتاِب مختصِر البلْداِن أَفَال يجوز ِإذَنْ أَنْ يسِري مرضه ِإلَيِه فَينِهكَه ويمِرضه؟ ال               
       مهَألن الَةَ، ذَِلكحال م اِئزج أَنَّ ذَِلك كش        وه هى ِإنرِباَألح اِن ِبالذِّكِْر، أَواِورجتماِن واسمتا م

       ـدتعم ـرا غَيحبفَا أَصعضاِن واالثْن ِرضى متمِن، ويِن اثْنيِكتاَب نع لِّفا املُؤِهما ِكلَيمقَلَهن وه
 أَفْرغَ ِمن فُؤاِد أُم موسى، وِإنْ كَانَ ِفيِه كُلُّ شيٍء ِإالّ مالَه            ِبِهما، وِبذَِلك يصِبح باب التأِْسيسِ    

  .عالقَةٌ ِبالتأِْسيِس
هذَا، ويفْ هذَا النص الّذي نقَلَه املُؤلِّف نفْسه عن ابِن خلْدون ِذكْر صِريح َألوِل من أَتى               

: ِل العرِبيِة وِهي تغِلب وِإياد والنمر، فَكَيف ساغَ لَه ِإذَنْ أَنْ يقُـولَ قَـبالً              املَوِصلَ ِمن القَبائِ  
 ولَِكنه معذُور يفْ ذَِلك َألنَّ الكَالم الطَِّويلَ وال ِسـيما           .]وأَولُ قَبيلٍَة أَتتها ِهي قَبيلَةُ اخلَزرجِ     [

   م رِإذَا كَانَ غَي           ـاِب ِمـنةٌ ُألِلي اَأللْباِلغى بِذكْر يفْ ذَِلكو ،لَهأَو هآِخر سينٍق يسنال مظٍَّم ون
  .املُؤلِّفين والكُتاِب

ثُم ِإنه ـ تكْبيراً ِلباِب التأِْسيِس هذَا ـ أَخذَ ينقُلُ عِن ابِن خلْدون النـصوص التاِليـةَ     
  : يوِه
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وِقيلَ ِإنَّ الّذي فَتح املَوِصلَ عتبةُ بن فَرقٍَد سنةَ ِعشرين وِإنه ملَك نينـوى وهـو      : [أَوالً
الشرقي عنوةً وصالَحوا أَهلَ املَوِصِل وهو الغرِبي علَى اِجلزيِة، وفَتح معها جبـلَ             

جاِد وِصِلاَألكْراِل املَومأَع 1[]ميع[.  
وِقيلَ ِإنما بعثَ عتبةُ بن فَرقٍَد ِعياض بن غَنٍم ِعندما فَـتح اجلَِزيـرةَ علَـى مـا               : [ثَاِنياً

ذْكُر2[]ن[.  
  .]3[]وولّى عمر هرثَمةَ بن عرفَجةَ املَوِصلَ: [ثَاِلثاً

ِه النصوص الثَّالثَةَ الالّيت نقَلَها جميعها عن ابِن خلْدون لَيست لَهـا            وأَنت ترى أَنَّ هذِ   
               قَلَـهاِبِق الّذي نالس صا كَالنهلَيٍد عمتعم ةٌ غَرياِهيفَةٌ وعيا ضهأَنةَ وتاِبِه الببِس وأِْسيالقَةٌ ِبالتع

داِن، فَكَانَ الواِجب عدم ِذكِْرها كُلِّها ِفيِه،  ثُم ِإنه لَم يكْتِف ِبـذَِلك بـلْ     لَنا عن ِكتاِب البلْ   
عقَّب علَيِه ِليكُونَ باب التأِْسيِس حاِفالً ِبكُلِّ طَِريٍف وظَِريٍف ِمما لَيس لَه ِبِه عالقَةٌ ِبقَوِلِه ناِقالً     

ِن التسأَح نِمعقَاِسي] : مهتلُغاِق(ولُ الِعرأَه أَي (  برع مهاِم ـ َألنِة الشلُغ ِمن حةٌ أَصنسح
وِإنَّ جميلَةَ ِبنـت    ... وِإنَّ ِبسواِد املَوِصِل مسِجد يونس علَيِه السالم      ... ـ أَحسنها املَوِصِليةُ  

 ِإلَى غَيِر ذَِلك ِمما لَيس لَه عالقَةٌ ِبباِب التأِْسيِس، ثُم نقَلَ عن ِكتاِب              ]4[]قَد بنته ناِصِر الدولَِة   
     نيِصِليالِِِك أَنًَّ املَوالِِِك املَمسِاحي    [مواِئِر النس لُ ِمنمحت مهاِكهِإالّ      ]5[]فَو ـملَه سلَي مهأَنو 

جلَةَ ِإىل غَيِر ذَِلك ِمماَ حشره يف باِب التأِْسيِس حشراً وأَدخلَه ِفيِه قَسراً كَمـا يـدخلُ     ماَء د 
  .اجلَملُ يف سم اِخلياِط

  
  

                                                   
 .6ص] 1[
  .6ص] 2[
  .7ص] 3[
  .7ص] 4[
  .7ص] 5[
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  منطقة القليعات مشايل املوصل مقر دور االمارة
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وسبب تسِميِتها ِبمنارِة الكَواِزين أَنَّ حولَها كَانت معاِملُ        : [عن منارِة هذَا اجلَاِمعِ   : الَقَ
  .]1[]اخلَزِف

ِإنه جعلَ سبب ِتسِميِة هِذِه املَنارِة ِبمنارِة الكَوازين كَونَ معاِمـلَ اخلَـزِف تقَـع       : أَقُولُ
ح   فأَنَّ اخلَز عا، ملَهكَةٌ(ورحم :(  اراً ِمـنكُونَ فَخى يتاِر حِبالن ِويشٍن وِطي ِملَ ِمنا عكُلُّ م

 وغَيِرها، فَلَو جعلَ ِعلَّةَ تسِميِتها ِبذَِلك كَونَ معاِمـِل اَألكْـواِز            )2(أَباِريق وأَكْواٍب وِكيزانٍ  
لَهوح         اِفنيةَ اخلَزارنةُ مارى املَنمسأَنْ ت بجِإالّ لَوو هتارِعب تحا لَص .      لَـى ذَِلـكع قَّبع ثُم
   .]3[]واحلَِقيقَةُ أَنها بِقيةُ ِمئْذَنِة اجلَاِمِع: [ِبقَوِلِه

                                                   
 ).ار واملباين األموية يف املوصـل     اآلث(وقد أعطى املؤلف الصويف عنواناً رئيساً للموضوع باسم         : 8ص] 1[

ويذكر أن هذا اجلامع قد طالب أهل حملته واملهتمين به كثرياً بضرورة صيانته مراراً كمـا نـشر يف         
الصحف املوصلية والعراقية يف فترة العشرينات عندما أحس املصلون فيه أنه مشرف على االدام ومل          

ثينات حيث تولت مفتـشية اآلثـار القدميـة يف      تستجب اجلهات املختصة لذلك حىت منتصف الثال      
يذكر أحد معمري املنطقة وأثناء احلفر والصيانة قد عثروا على سـيوف يف باحـة               واملوصل صيانته   

 متـوز   12 يف   618 شباط وجريدة البالد، العـدد       22 يف   535أنظر جريدة العراق، العدد     . املسجد
 قرب املنارة أن مرتل قاضي املوصل أبا جعفر         ومن اجلدير بالذكر ومما يؤكد لنا وجود سكن       . 1936

هـ، انظـر األزدي،    147احلارث بن اجلارود العتكي باب مسجد اجلامع الذي حتت املنارة يف سنة             
  .199تاريخ املوصل ص

ويذكر  [.، والكَِلمةُ ِمن الدِخيلِ    ِإناٌء كَاِإلبريِق، لَِكنه أَصغر ِمنه، ويجمع أَيضاً علَى أَكْواٍز وِكوازةٍ         :  الِكيزانُ ]2[
أنه يقال الكيزاين نسبة اىل عمل الكيزان وبيعها، وينسب اليها حممد بن إبراهيم بن ثابت املعـروف                 

  ].283بالكيزاين، أنظر هارون، عبد السالم، معجم مقيدات ابن خلكان ص
   . مئذنة املسجد اجلامع: ذكر الصويف: 8ص] 3[
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  2007مئذنة اجلامع األموي سنة 
  

ؤلِّف املُحقِّق أَنْ يجعلَ هِذِه املَنارةَ منارةً ِللِْمسِجِد اجلَاِمِع الّـذي عمـره             يِريد املُ : أَقُولُ
     رمةُ يف ِخالفَِة عثَمرهt                اِجِدفَـةً يفْ املَـسورعم كُـنت ِد لَمهالع يف ذَِلك اِئرأَنَّ املَن هفَاتو  
  ِرفَتا عمِإنِة، واجلَاِمع     ـاسالن لَّـمعـٍد تعيب ىدِبم ذَِلك دعب ثُم ،ريفْ ِمص نيِوياُألم اما أَيهِفي 

    ِميعِرفَةُ تعم ترا، فَساَءهِبنا واَءهشنـاً     ِإنمى زضاقْت أَنَّ ذَِلك دال باِق، وِإلَى الِعر رِمص ا ِمنِره
لَطَويصى وتالً حِصلَ املَو.  

      ِميعت اموفَةً أَيرعم كُنت ةُ ِإذَنْ لَمـا،         فَاِملئْذَنِة كُلِّهـالِمييف الِبالِد اِإلس ثَميِجِد اهلَرِر املَس
    قُوأَنْ ي غُ لَهوسي ففَكَي         اِشديِد الرِصِل يف عَِهيف املَو رماِمعٍِ عةُ جِقيا به؟لَ ِإنا  !. نهى أَنوعدو

اِهيرا ِإلَى بهاتِإثْب اجتحٍد يأَم دعب ثَمييف اجلَاِمِع اهلَر ترمعاتهادرِإي ِطعتسن لَم ن.  
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 يف زمـٍن    فَاِملئْذَنةُ ِإنْ دلَّت علَى شيٍء فَِإنما تدلُّ علَى أَنها بِنيت يف جاِمٍع تعمر وأُنِشيءَ             
    ورعِه ماِئِر ِفياُء املَنكَانَ ِبن     غَي ِلذَِلك وهِصِل، وفاً يف املَو        لِّـفـِه املُؤِنيعةَ الّذي يثَمراِمِع هج ر

ا قَريمِث عحذَا البفْصيٍل يف هت دزيم لَك ذْكُرنٍبوٍَس.  
  يصن ذَكَر ثُم  يِنِن اثْن :هدا         أَحماِن ِكالهلْدِر البصتخم نع راآلخاِن، ولْداِب البِكت نا عم

فيايِحهفَت امِصِل أَياِمعاً يف املَوِجداً جسى منمثََةَ براِن أَنَّ هد.  
سيـصبح ِعنـد    ونحن ال نشك يف ذَِلك، أَما أَنَّ مسِجده هذَا الّذي عمره يف املَوِصِل              

    سيمي اً ثُمِويِجداً أُمسلِِّف ماملُؤ عيدفِّي  ( ياملُص اِمعج (وادِ    فَدطَ القَترخ اِت ذَِلكال ]1[نَ ِإثْبو
اِت ذَِلكِإلَى ِإثْب ِصلُهوتلِِّف سقَاِت املُؤقيحأَنَّ ت ِقدتأَع.  

وِللْمدينِة جاِمعـاِن أَحـدهما   : [ جاَء ِفيِه]2[ٍرلَه عن ِرحلَِة ابِن جبي     ثُم ذَكَر نصاً آخر نقَ    
ديجدينِد بهع ِمن راآلخةَ وي3[] أُم[ .  

           يةَ ِبعثَمره اِمعج وه وياُألم ذَا اجلَاِمعلَى أَنَّ هع صنال ي وهـ      و ا أَنَّ قَـولَ ابِن ِنِه، كَم
يبٍرج] :  ياِمعِة جدينِنِإنَّ ِللْم [     وجةَ، ِإذْ يثَمره اِمعج وثَاِلثٌ ه اِمعا جنَ لَهكُوأَنْ ي عنمال ي هأَن ز

            بيس اِبرعو اِئحلٌ سجر هَألن ِرفَهعأَنْ ي لَه نستي لَمِه ولَيع طَِّلعي ائِ لَمالسال     ٍل، و ِمثْلُـه اِبرالع ح

                                                   
تقشري الورق عن الشجر اجتذاباً بالكف، كما فعل رسول اهللا          : نتزاع الشيء، وذكر أنه   هو ا : اخلَرطُ ]1[

r عند أكله عنقود العنب، وقد قال الشاعر :  
ــذي هممــت ِبــهِ     ِإنَّ دونَ الّ

  
ــه    ــاِد يفْ الظُّلُمـ ــرِط القَتـ ــلَ خـ   ِمثْـ

وك ال يستطاع ملسه وال خرطـه،       كما يذكر ابن دريد أن القتاد متظاهر الش       . ويريد بذلك يف الظلمة     
انظـر ابـن   . وهو من األمثال اليت تبني عدم استطاعة اثبات القول، وقيل يضرب لألمر دونه مـانع      

؛ امليداين، امحد بن حممد، جممـع      209 ص 2؛ مجهرة اللغة، ج   814 ص 1منظور، لسان العرب احمليط، م    
  .1395 ت 265 ص1األمثال ج

  .168ص ]2[
  .8ص ]3[
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   اِمِع املَوى كُلَّ اجلَورحتيوِة يفْ جـةَ         دثَمرـاِمِع هـا كَجهةَ ِمنمدهقَةَ أَِو املُتتيةً العاصِة، خلْدالب 
هيِة الشاِمرالع اِمعاجلَو ِرفعيو اِهدشا يمِإن وهاِبِه، ورأَضوِة فياره.  

ثُم         ِويِه احلَمِفي اِن ذَكَرلْدِم البجعم نع راً آخصن ذَكَر ] :   ياِمعج اِمعاً ِمنِإنَّ ج   اِقـعا وه
         ثَهدحتٍد اسمحم نانَ بورأَنَّ م بسحِض ياَألر ٍز ِمنشلَى ن1[]ع[.      ِزمجي لَم ويِه أَنَّ احلَمِفيو 

ن جاِمِع مروانَ، كما أَنه لَم يجِزم ِبـأَنَّ          البلْدِة هو عي   ا اجلَاِمع الّذي هو أَحد جاِمعيِ     ِبأَنَّ هذَ 
           زوجئاً، فَِإذَاً ييش احلَق ين ِمنغال ي َِإنَّ الظَّنو ،هظُنيو ذَِلك بسحا يمِإنو ،ثَهدحتانَ قَِد اسورم

نْ يكُونَ هذَا اجلَاِمع غَير أُمِوي، وأَنه غَير جاِمِع مروانَ، وأَنَّ مروانَ لَم يستحِدثْه، ويجـوز             أَ
  . أَنْ يكُونَ عباِسي املَنشأ والتعميِر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )صورة نادرة ملئذنة اجلامع األموي  الصويف
  

نَّ مروانَ قَد بنى هذَا اجلَاِمع فَِإننا ال نسلِّم أَنه مسِجد هرثَمـةَ ِبعيِنـِه، واَنَّ           ولَو سلَّمنا أَ  
، )اسـتحدثَه (مروانَ قَد جدده بعد أَنْ تهدم َألنَّ احلَمِوي يقُولُ عنه أَحسب أَنَّ مروانَ قَـِد          

                                                   
وهـو الـذي   (: هـو هكـذا    النص بتصرف، حيث أن أصل النص كما نقله الصويفذكر آل فرج ] 1[

  .)استحدثه مروان بن حممد يف ما أحسب
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 تى اسنعموثَهد1[ح[ : ديح هدجأَو       تياِمٍع عةَ جارِعم ددج هال أَن ِإالّ     ثاً، أَيةَ، وثَمره اِمعج وٍق ه
ِإنَّ هـذَا   : لع أَنْ نقُـو   نستطي) استحدثَه(ِلِه  وِمن قَو . أَحسب أَنَّ مروانَ جدد ِعمارته    : لَقَالَ

وه َصالن   ـهِت أَنوِض ثُبلَى فَرذَا ـ عاينَّ هواملَر أَنَّ اجلَاِمع هِمن مفْهي هَألن ،لِِّف ال لَهلَى املُؤع 
 ديح هدجأَو أَي ذَا اجلَاِمعثَ هدحتانَ اسورِل أَنَّ مليِبد ،ثَِمياجلَاِمِع اهلَر رغَي واينٌّ ـ هورثاً م

رٍة ِنِه هو هو ِبصو   ز أَنْ يكُونَ جاِمع هرثَمةَ فَضالً عن كَو       ٍق، يجو م يجدد ِعمارةَ جاِمٍع عتي    ولَ
  .قَطِْعيٍة

م لُه علَى نشٍز ِمن اَألرِض يدعِ     قَو: أَقُولُ: [ثُم علَّق علَى ما جاَء يف معجِم البلْداِن ِبقَوِلهِ        
ا اجلَاِمِع القَديقَايب ةَ ِمناِملئْذَنو فِّياملُص اِمعِصِل أَنَّ جِل املَوأَه نيب راتو2[]ِمالت[.   

خياً واِحداً أَو سِمع ِمن أَحٍد هلْ عِلم املُؤلِّف املُدقِّق مؤرخاً واِحداً أَو قَرأَ نصاً تاِري    : أَقُولُ
ِمن وِذِه اُألميف ِمثِْل ه اِلِهملَى أَقْوع دمتعي نِمم ِتِهماصخ أَو نيِصِليِة املَوَاماِحـداً    عِر قَـاِئالً و

       وسفَي لَى ذَِلكع ادِتناِإلس لَه ِصحِض ِلياَألر ٍز ِمنشلَى نةَ كَانَ عثَمره اِمعِبأَنَّ ج لَه حرص غُ لَه
ِنِه واِقعاً علَى نشٍز    ِم ِلكَو ِمن بقَايا املَسِجِد اجلَاِمِع اهلَرثَِمي القَدي     ) جاِمع املُصفِّي (أَنْ يحكُم ِبأَنَّ    

ِضيأَر .!  قَو درجِه فَملَيعو ِويـ     : (ِل احلَم ال ) ى نـشزٍ ِإنَّ اجلَامع الّذي يحسبه أَمِوياً واِقع علَ
ثَِمياهلَر اجلَاِمع ِجداملَس هأَن ثِْبتي.  

هذَا، وِإنَّ خالصةَ النصوِص التاِريِخيِة الّيت ساقَها املُؤلِِّف تنحِصر كُلُّها يف أَنَّ هرثَمةَ بنى              
مِوي شاهدا فيها جاِمعيِن أَحـدهما جديـد،        مسِجداً جاِمعاً يف املَوِصِل، وأَنَّ ابن جبيٍر واحلَ       

 قِتيالثَّاِني عال              . و هِإن اً، أَيِويأُم هبسأَح ِويقُولُ احلَميو ،ِويأُم هِق ِإنِتيِن العٍر عيبج نلُ ابقُوي
هتِويأُم قِّقحي.  

نه أَنَّ املَسجد الواِقع علَى نشٍز أَرِضي هو املَسِجد اجلَاِمع القَديم           وهذَا كُلُّه ال يستفَاد مِ    
الّذي بناه هرثَمةُ، كَما أَنه لَيس لَدينا ما يدلُّنا علَى أَنَّ جاِمع املُصفِّي هو اجلَاِمع اُألمِوي الّذي            

                                                   
  .368 ص1البستاين، قطر احمليط ج. نقيض القدم، واستحدثه أي أحدثه احلداثة] 1[
لباحث من النص الذي انتخبه الصويف ألا ال م ا) واملقربة.. (، وقد أمهل املؤلف كلمة 9ص] 2[

   .والقاريء يف جمال التحقيق
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  روِبص ِوياحلَم هيف ِخالفَـِة             ذَكَر ِنيبو سالّذي أُس ثَِمياهلَر ِنِه اجلَاِمعكَو نالً عٍة، فَضٍة قَطِْعي
           هوِقعِبِه م نيعا ناَألِدلَِّة م ا ِمنلَن سِن اخلَطَّاِب، ِإذْ لَيب رمـا      ]1[عنـا هلِِّف هاُء املُؤعادأَنَّ : ( و

أَِي اهلَرثَِمي، ِإدعاٌء ال برهانَ لَه علَى ِإثْباِتِه، ذَِلك َألنَّ          ) ِمن بقَايا الَجاِمِع القَدي   املَنارةَ احلَاِليةَ مِ  
املَآِذنَ لَم تكُن معروفَةً يف أَقْطَاِرنا هِذِه أَيام ِإنشاِء اجلَاِمِع القَديِم املَذْكُوِر، وِإنما عِرفَت فيهـا       

                                                   
 كما   هذه الفقرة أشار املؤلف اىل ملحق يف اية كتابه، لذا فقد وجب تقدمي بقية البحث اىل حمله                 عند] 1[

  .املآذن يف مصر والشام والعراق: الفقرات التالية مبنت الكتاب حسب عناوينها املوسومةمبني يف 
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ب     نياِسيبالع امأَي ِرفَتا عهأَن ِزمأُج ٍة، أَكَاددديع نِسني دـالِم  ]1[عيف اِإلس ِرفَتا علُ مأَو فَِهي ،
لُ ذَِلكفِْصيت كنودى، ورِة اُألخِبيريفْ اَألقْطَاِر الع اِم، ثُميفْ الش ثُم ،ر2[يف ِمص[:  

                                                   
 اعتماداً على كتاب املوصل يف العهـد        273 ص 3صل احلضارية م  يذكر املرحوم عبو يف موسوعة املو     ] 1[

ولعل أقدم العناصر الباقية هي [:  للمرحوم الديوه جي ما نصه7وجوامع املوصل ص  128األتابكي ص 
ففيها من السمات، خاصة أسلوب رصف اآلجر ما يـوحي بأـا            ) مبنارة الكوازين (املئذنة املعروفة   

لرغم من أنه كان للجامع مئذنة منذ العـصر األمـوي وال يعـرف           ترجع اىل العهد األتابكي على ا     
موضعها على وجه الدقة خالل العصر األموي بان كان موضعها يف موضـع املئذنـة احلاليـة أم يف        

وبىن مروان يف اجلامع منارة، وال نعلم موقعهـا         : (6وإن نص املرحوم الديوه جي ص      .]موضع آخر 
اضافة اىل نشره صورة ملنـارة موصـلية        ). حلالية أم يف حمل غريه    بالضبط فهل كانت يف حمل املنارة ا      

مشاة ملنارة الكوازين من حيث الشكل الدائري والتصاقها بالدور ملنمنة زمن بدر الدين لؤلؤ انظر               
  .239 ص3املصدر نفسه م

 يف موضـوعه املوسـوم      301 ص 3د أمحد قاسم اجلمعة يف موسوعة املوصل احلضارية م        .وما نشره أ  
اتضح لنا مما تقدم أن أول ذكر ملئذنة اجلامع األموي هي اليت استحدثت سـنة               : (فانه يقول ) آذنامل(

ومل تسعفنا الروايات التارخيية وال األدلة األثرية عن وجود مئذنة للجـامع قبـل هـذا           ... هـ126
 من املئذنة   وإن ما تبقى  ...التاريخ وإن كانت فكرة املئذنة وبوادرها األوىل وجدت يف املسجد النبوي          

وهذا رأي مؤيد ملا ذهب إليه آل فـرج يف          ) األثرية احلالية يشري اىل احتمال عودا للفترة األتابكية       
 مع  .عدم توفر مصادر مبكرة تؤكد وجود ذكر مفصل لوضعية املآذن يف املوصل بعد العصر األموي              

لقرون الثالثة األوىل، انظـر     العلم أن الطراز األموي ظل سائداً يف أغلب البلدان اإلسالمية طوال ا           
  .145األلفي، أبو صاحل، الفن االسالمي 

فات آل فرج أن يذكر أن من أقدم املآذن يف العامل االسالمي هي مئذنة جامع عقبة بن نافع يف مدينة                     ] 2[
القريوان بتونس وأا نقطة البداية لتاريخ املآذن وتطورها الذي أنشأها عامل بين مروان يف املدينـة                

هـ وتعترب أقدم مئذنة باقية على أصوهلا حـىت    109و  105بشر بن صفوان بني سنيت      : وهو ذكورةامل
وأا مستندة على قاعدة مربعة مع البدن مما يؤيد ما ذهب إليه آل فرج من كون منارة جامع                  . اليوم

س املصفي هي بشكل مستدير الذي يؤكد كوا عباسية على أقرب تقدير، وأيد ذلك الدكتور مـؤن      
علمـاً أن   ] ومآذن العراق واجلانب الشرقي من بالد اإلسالم تغلب عليها اهليئة االسطوانية          : [بقوله
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1
 وقَد كَانَ خلْواً ِمن     ]2[ِإنَّ أَولَ جاِمٍع أُسس وأُنِشيَء يف ِمصر هو جاِمع عمِرو بِن العاصِ           

بِل املَنارِة، وِإنَّ أَََولَ من بنى املَآِذنَ يف اِإلسالِم هو مسلَمةُ بن مخلٍَّد اَألنصاِري أَمير ِمصر ِمن قِ      

                                                                                                                                 
أنظـر مـؤنس، املـساجد    . املنائر املغربية هي عبارة عن أبراج مربعة القاعدة والبدن كما أسـلفنا         

  : وانظر الصورة اآلتية.147؛ سامح، كمال الدين، العمارة يف صدر االسالم 136ـ 131ص

  
   .44 ص4خطط املقريزي ج) 1(
هـ، وقد أورد البالذري رواية عن إبن دقمـاق واملقريـزي أن   21تذكر املصادر أنه بىن جامعه سنة  ] 2[

 اىل 47مسلمة بن خملد ـ الذي كان عامل مصر ملعاوية بن أيب سفيان وابنه يزيد وحفيده معاوية من  
 عمرو بن العاص يف الفـسطاط لغـرض   هـ أربع صوامع يف أركان جامع53هـ ـ أنشأ سنة  62

مؤذين جامع عمـرو بـان    األذان، وأمر بأن تبىن منارات يف معظم مساجد الفسطاط األخرى، وأمر  
  .يبدأوا باألذان للصلوات مث يتلوهم املؤذنون يف املنارات

وتالحظ النصوص تفرق هنا بني الصوامع اليت بنيت        : 130 ويستطرد الدكتور مؤنس يف املساجد ص     
 أركان جامع عمرو بن العاص، واملنارات اليت بنيت يف املساجد األخرى اليت تلي املسجد اجلـامع      يف

يف املرتبة، وليست لدينا فكرة واضحة عن الشكل املعماري هلذه أو تلك، ولكننا نستنتج من نصوص   
حجماً ورمبا  أخرى أن الصوامع كانت أقرب اىل األبراج يف ضخامة اهليئة، وأما املنارات فكانت أقل               

أقل ارتفاعاً، واستعمال لفظ املنارة هنا يدل على أن املنارات كانت هيئات معمارية مقتبـسة مـن                 
وهـذان اخلـربان    . املنارات اليت كانت تنشأ على السواحل أو على قنن اجلبال يف العصور القدمية            

مث امتزج الطرازان معـاً  واملنائر، ) وهي األبراج(يسمحان لنا بالقول بأن املآذن نشأت عن الصوامع         
  .162 وانظر األلفي، الفن اإلسالمي .فظهرت مآذن املساجد األوىل اليت بقي لنا بعضها اىل اليوم
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                ،ادياِمٍر املُرع نلُ ببيحرش وِلألذَاِن ه رةَ ِمصقَى ِمئْذَنر نلَ ما أَنَّ أَوةَ، كَماِويعِر مةَ، ِبأَماِويعم
رِة وقَد كَانَ أَصلُ ِبناِء املَآِذِن يف ِمصر ـ علَى ما أَثْبته فَن اِملعمـاِر ـ مقْتبـساً ِمـن منـا      

  .اِإلسكَندِريِة، َألنها بِنيت علَى شكِْلها
 وِهي حلَزوِنيـةُ    ]1[)ِمئْذَنةُ جاِمِع أَحمد بِن طُولونَ    (وأَقْدم مآِذِن ِمصر يف العصِر احلَاِضِر       

 ]3[ ِبـساِمرا  ]2[ئْذَنتي جاِمِع احلَاِكمِ  الشكِْل يقَع سلَّمها ِمن اخلَاِرِج، وقَد شيدت علَى نسِق مِ         

                                                                                                                                 
باملـساجد  ) املنـار ( أن أول من أحدث      133 ص 1وكذا ذكر ابن تغري بردي يف النجوم الزاهرة ج        

  .واجلوامع مسلمة بن خملد
 وذكر أا شبيهة مبنارة .170 األلفي، الفن اإلسالمي م،879ـ876/هـ265ـ263أنشأ جامعه سنة   ]1[

جامع سامراء، كما أا تشبه منارة مسجد أيب دلف، وهي مكونة من قاعدة مربعة تقوم عليها طبقـة     
اسطوانية عليها أخرى مثمنة، ويذكر أن املآذن اليت بناها األمري مسلمة بن خملد األنصاري يف جـامع   

 تتفق والعظمة اليت أرادها ابن طولون ملسجده اجلامع، ويريد بذلك أن            عمرو كانت أولية وبسيطة ال    
اجلنايب، كـاظم،   . 47 ص 2املنارة منسوبة إليه، انظر حسن، حممد زكي، الفن اإلسالمي يف مصر ج           

  .36ـ29 و20مسجد أيب دلف ص
ه احلاكم بـأمر اهللا سـنة       بناه احلاكم أمري املؤمنني العزيز باهللا نزار بن املعز لدين اهللا معد وأكمله إبن             ] 2[

م زيـد يف منـارة جـامع بـاب الفتـوح ويف سـنة               1013/هـ401م، ويف سنة    990/هـ380
وكانـت  . م أصيبت املنطقة بزلزال وخربت قميت املئذنتني وقيل أسقطت القمـتني          1302/هـ702

، اخلطط املقريزيـة    املئذنة االوىل بحرية والثانية ِقبلية واالوىل أطول من الثانية، ويسمى اجلامع األنور           
 .25 وص22 ص1؛ مساجد مصر ج55 ص4ج

واسـتدرك  ) على نسق مئذنيت جامع احلاكم بسمارا: (كتب املؤلف آل فرج عبارته على النحو اآليت       ] 3[
على نسق مئذنيت جامع اخللفاء     : ( وصححها على النحو   124 ص 3الصايغ يف كتابه تاريخ املوصل ج     

م الواعظ الذي كان قد احتفظ مبخطوطات آل فـرج لغـرض   اعتماداً على تصحيح إبراهي   ) بسامرا
واملتتبع لسياق العبارة جيد . نسخها ونشرها بعد وفاة صاحبها آل فرج ولكنهما مل يوفقا يف التصحيح      

وكأنه أراد أن يقول إن املئذنتني الـشبيهتني مبئذنـة          ) بسامرا(و  ) احلاكم(سقطاً لكلمات واقعة بني     
 .اجلامع الذي بين بسامرا
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أَيب (هـ ثُم ِمئْذَنـةُ     478 الّيت شيدت سنةَ     ]1[)جاِمِع اجلُيوشِ (ويِليها يف التتابِع الزمِني ِمئْذَنةُ      
 الّـيت شـيدت سـنةَ       ]3[)جاِمِع احلُسينِ (هـ ثُم ِمئْذَنةُ    554 الّيت شيدت سنةَ     ]2[)الغضنفَِر

الّـيت شـيدت سـنةَ      ) جاِمِع فَاِطمةَ خاتونٍ  (هـ ثُم تتلُوها مآِذنُ أُخرى أَخصها ِمئْذَنةُ        634
  . هـ ولَم يبق ِمنها ِسوى قَاِعدِتها املُربعِة683


مِوي ِبِدمشق أَبراج يف أَركَاِنِه اَألربعةُ، وذَكَر ابن الفَقيِه املُتوفَّى سنةَ           لَقَد كَانَ ِللْجاِمِع األُ   

 أَنَّ هِذِه اَألبراج استعِملَت مآِذنَ بعد أَنْ ظَلَّت املَساِجد ِبدوِن مآِذنَ ِإلَـى عهـِد                ]4[م903
 الشاِميِة أَبراج يف كَناِئس كَثيرٍة، فَتأَثَّرِت املَآِذنُ يف عهِدها ِبشكِْل           الوِليِد، وقَد كَانَ يفْ الِبالدِ    

هِذِه اَألبراِج، ثُم أُدِخلَت علَيها تحسينات جمةٌ، فَصار ِمنها الداِئرةُ واملَخروِطيـةُ واملُثَمنـةُ،      

                                                   
م على حافة جبل املقطم الوزير الفاطمي بدر اجلمايل الذي كان        1085/هـ487أو اجليوشي بناه سنة      ]1[

يشغل منصب أمري اجليوش وتعترب مئذنته من أقدم املآذن الفاطمية مبصر، وهي تبدأ ببدنـة مربعـة،                  
 .27 ص1مساجد مصر ج

قع يف الشمال الغـريب مـن اجلـامع       م وي 1157/هـ552أبو الغضنفر أسد الفائزي بىن مئذنته سنة         ]2[
  .1األزهر، فهرس اآلثار اإلسالمية مبدينة القاهرة ص

م لينقل إليه رأس سيدنا اإلمام احلسني الشهيد        1023/هـ549 أو املشهد احلسيين الذي أنشيء سنة         ]3[
 املقامـة   ومل يبق منه اآلن غري الباب املعروف بالباب األخضر، ويقع مشال اجلامع األزهر، أما مئذنته              

م يف أواخر العصر األيـويب ومل       1237/هـ634فوق الباب فقد ثبتت عليه لوحة مؤرخة  سنة البناء           
م أمـر بتجديـد     1882/هـ1279يبق منها سوى قاعدا املربعة، وبعد تويل اخلديوي إمساعيل سنة           

ـ 1280املسجد وتوسيعه وبديء العمـل بـه سـنة           م وكمـل بنـاء املئذنـة سـنة         1883/هـ
  .33 ص1م، مساجد مصر ج1898/هـ1295

   .هـ291 املوافق سنة] 4[
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   لَ بقُوأَنْ ن ِكنميذَا وه دـضاً،            : عِة أَيِويلَِة اُألموِد الدها يف عِريويف س أَتشةَ املَآِذِن نِإنَّ ِفكْر
  . )1(وِإنَّ أَولَ ِمئْذَنٍة شيدت ِبطَريقٍَة فَنيٍة قَد أَخذَت شكْلَها ِمن أَبراِج الكَناِئِس السوِريِة


هـ بِني أَولُ جاِمٍع يفْ الكُوفَِة، وأَولُ جاِمٍع يف البصرِة، ولَم يكُن لَهمـا مـا     17يف سنِة   

  .ولَم يعِرِف التاريخ ِمئْذَنةً بِنيت يف الِعراِق يف العهِد اُألمِوي البتةَ] 2[)ِمئْذَنةً(يسمى 
 ]3[)جاِمِع سـوِق الغـزلِ  (ِهي ِمئْذَنةُ ) بغداد(ذَنٍة عِرفَت يف عاِصمِة الِعراِق  وِإنَّ أَولَ ِمئْ  

           ـِضدتاملُع هرمالّذي ع رالقَص ذَِلك ،ينِر احلَسالقَص اِمعج اخلُلَفَاِء أَو اِمعى جمسالّذي كَانَ ي
ره كُلَّها، وأَمـر أَنْ  هـ طَواِمي289 الّذي ولِّي اِخلالفَةَ سنةَ    هـ والّذي هدم املُكْتفي   280سنةَ  

   اسِه النلَّى ِفياِمعاً، فَصِجداً جسا مهِضعولَ معج4(ي  (ٍةدم دعب ِه   ثُمِفي ِشئَتأُن)ُةاِملئْذَن .( نقَالَ اب
ٍع اآلِخِر فَرغَِت املَنـارةُ ِبجـاِمِع       وفيها يف ربي  : (هـ479ِة  يف حواِدِث سن  : اَألِثيِر يف الكَاِملِ  

                                                   
 من مقال لألديب عبـد اهللا       397ص1349 شعبان سنة    12ـ  931 عدد يناير    39 س   3جملة اهلالل ج  ) 1(

ومن اجلدير بالـذكر أن  . مل أعثر على هذا املوضوع يف نسخة الة املذكورة وقد استل منه   . [حبيب
أن املسجد األموي أنشئت صوامعه أيام معاوية       ): 131ساجد، ص امل(الدكتور مؤنس قد ذكر يف حبثه       

بن أيب سفيان على أنقاض معبد روماين مث حول اىل كنيسة مث هجرت، فحوهلا املسلمون اىل جـامع،           
ظـالت  موبعد سنوات جدد عبد امللك بن مروان منار اجلامع وأعطاه صورته احلالية وجدد أيـضاً                

 ].ا باقياً اىل يومنا هذاهـ وال يزال بعضه96املآذن سنة 
سنة ) منارة حجرية (أورد البالذري أن زياد بن أبيه وهو عامل معاوية على العراق بىن جلامع البصرة               ] 2[

هـ وذلك عندما هدم اجلامع األول وأعاد بناءه باحلجر، ويذكر الدكتور حسني مؤنس تعليقـاً               45
 يف العمـارة  تعلى املآذن أول مـا ظهـر  ويالحظ أن اسم املنارة هو الذي أطلق    : على ذلك بقوله  

كريزويل يف كتابـه  عن ويظن األلفي أنه كان هلذا املسجد منارة نقالً        .129اإلسالمية، املساجد، ص  
  .143العمارة اإلسالمية املبكرة، انظر األلفي ص

  .تقع يف احمللة املسماة بسوق الغزل، انظر اهلامش اآليت] 3[
 وفيه حبث مطول نفيس عن منارة سوق الغـزل وجـامع            137 ص مباحث عراقية ليعقوب سركيس   ) 4(

 ].147ـ 133يبدأ البحث عن اجلامع من ص. [القصر
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        .حٍةِد وِهي ِنسبةٌ غَير صحيوقَد نسبها بعضهم ِإلَى الرشي. ]1[)القَصِر وأُذِّنَ فيها
       مع عسوِة الّيت تالِميِة اِإلسِبيرِصِل العا يف املَوأَم    اِشديِد اخلُلَفَاِء الرهذُ عنا مهانر   مفَأَقْـد ن

  ا فيهفْترٍة عةُ    ِمئْذَنِمئْذَن ا ِهياِضرٍ  (هح اِمِع أَيبج (   يالد رولْطَانُ نا السهلَيع ِعدالّيت ص  ِكـينِن ز
       اِمعا جلَيهع رمِض الّيت علَى اَألرا عهأَطَلَّ ِمنو  ديالب هتِمئْذَنو ه   وراملَع اجلَاِمع وهةَ، وع  مـوالي ف

خ عـن    ولَم يحدثْنا التاري   ]2[هـ568 سنِة   وذَِلك يفْ ) ِراجلَاِمِع الكَبي (أَو  ) ِريَاجلَاِمِع النو (بـ
تِن اِملئْذَنياتلَ هِصِل قَبيف املَو تديٍة شِمئْذَنورعم كُنت ِن، َألنَّ املَآِذنَ لَمِذِه اَألقْطَاِريفَةً يف ه.  

      وجةَ املَوةَ احلَاِليِذِه اِملئْذَنلِِّف أَنَّ هاُء املُؤعةَ اآلنَ يفْ  فَادا اجلَاِمِع    دقَايب ِمن ِهي فِّياِمِع املُصج 
يف       القَدي رمعالّذي ت ثَِميِم أَي اهلَر       اهيـرِإلَى ب اجتحِن اخلَطَّاِب يب رمِد عهع  حيتـسي ن  لُ أَو

لَيع رثُوِه العلَيع بعصايه.  
    ورخةَ مِذِه اِملئْذَنلَى أَنَّ هلَى          عع تكَان ِويِد اُألمهيف الع ِشئَتاملَآِذنُ الّيت أُنكِْل وةَ الشِطي

ثُم هـلْ   . ٍركَما مر ِبك بيانه آِنفاً، فَِهي ِإذَنْ ِلذَِلك عباِسيةُ املَنشأ علَى أَقَلِّ تقْدي            شكِْل أَبراٍج   
     اجلَـص ِمـن تِنيةً با أَنَّ ِمئْذَننِبرخأَنْ ي عطيتسي ـ أَو اآلثَاِري اِلمالع وهـ و لِّفاملُؤ ِقدتعي

رِة فَقَط كَمنارِة جاِمِع املُصفِّي هِذِه استطَاعت أَنْ تقَاِوم العواِرض الطَّبيِعيِة منذُ عهـِد              واِحلجا
اِشديى اآلنَالرتح ن !   كُنلْتةً واِحدةً وا ِإذَنْ ِمئْذَنلَن ذْكُرـ فَلْي عِطيتسي لَنـ و ِطعتسي فَِإنْ لَم

أُم   وـصِذِه العه تمقَاو اِء ـ قَداِد الِبنوى مأَقْو ِمن تِنيب قَد تكَان لَوةً ـ وِويالطَّوي لَـةَ،  ر
  .وبِقيت خاِلدةً ِإلَى هذَا العصِر

لَى املَوِصِل وسـعوه    ولَما استولَى اُألمِويونَ ع   : [ِإذَا عِلمت هذَا عِلمت أَنَّ قَولَ املُؤلِّفِ      
 ال يستِند علَى مبرٍر وِإالّ فَلْيأِْتنا ِببرهـاٍن         ]3[]وأَضافُوا علَيِه بعض املَباين   ) يعين جاِمع هرثَمةَ  (

                                                   
   ).املطبعة األزهرية(هـ 1301القاهرة . 65 ص10ج] 1[
وانظر إبن األثري، الكامـل يف التـاريخ        . وترك مسافة إلكماهلا ومل يتمها    ) هـ5( كتب املؤلف سنة    ] 2[

  .163 ص11ج
  .9ص] 3[
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ع ِإثْباته   ال يستطي  ]1[]مويوأَصبح يسمى ِباجلَاِمِع األُ   : [كَما أَنَّ قَولَه  . علَى ما يؤيد قَولَه هذَا    
 اريٍة تجِلهِ   ِبحِبقَو قَّبع ٍة، ثُمِجِد اجلَـاِمِع          : [ِخياِنِب املَـسِة كَانَ ِبجاراِألم رأَنَّ قَص ِضحتيو

ورِة املَعاِبيلَى الركَانَ ع هأَن لَى الظَّنع ِلبغيعاتو2[]فَِة اآلنَ بـ قلي[.  
أَما كَونُ قَصِر اِألمارِة هو ِبجاِنِب املَسِجِد اجلَاِمِع فَهو صريح ما نص علَيِه ابـن               : أَقُولُ

ِإنَّ يحيى بن محمٍد الّذي سيره السفَّاح ِإلَى املَوِصِل نزلَ قَصر اِألمارِة ِبجاِنِب             : (اَألثيِر ِبقَوِله 
وأَما أَنَّ القَصر كَانَ علَى الراِبيِة املَعروفَِة اآلنَ        .  وهذَا ِمما ال كَالم لَنا ِفيهِ      ]3[)اِملسِجِد اجلَاِمعِ 

    ليا ال دذَا ِممعات، فَهكَ           ِبقلي ثَِمياهلَر اجلَاِمع ِجدأَنَّ املَس لَمعي نأَي ِه، ِإذَنْ ِمنلَيع لَى  لَ لَهانَ ع
  .؟ ِليغِلب علَى ظَنِه ِبسبِب ذَِلك أَنَّ القَصر كَانَ ِبجاِنِبِه علَى ِتلْك الراِبيِة)قليعات(هِذِه الراِبيِة 

             واِب كَانَ هذَا البيف ه هدرا أَوأَنَّ كُلَّ م ِتجنتسذَا أَنْ نِه هظَن ِمن عطيتسا ننِإنو رغَي هفْسن 
واِثٍق ِبِه، ذَِلك َألنه لَم يجِزم ِبأَنَّ القَصر الواِقع ِبجاِنِب املَسِجِد اجلَاِمِع كَانَ واِقعاً علَى الراِبيِة        

ع ال يعـرف    وِإنما يغِلب علَى ظَنِه ذَِلك، والسبب يف ذَِلك هو أَنَّ املَسِجد اجلَـامِ            ) قليعات(
هوِقعِه               . ملَيعٍز، وشلَى ناِقعاً عكَانَ و هلَ ِإنقُوأَنْ ن عطيتسا ال ننوالً، فَِإنهجم هوِقعى كَانَ متمو

نا تعِيـين موِقِعـِه،     وكَذَِلك اجلَامٍِع اُألمِوي ال يمِكن    . فَِإنَّ جاِمع هرثَمةَ ال يعرف موِقعه البتةَ      
) قليعات(وقَولُ احلَمِوي ِإنه واِقع علَى نشٍز ال يدلُّ ِبصراحٍة علَى أَنه كَانَ واِقعاً علَى الراِبيِة                

ِرفُهعال ن اجلَاِمع دِه أُِشيلَيالّذي ع زشَألنَّ الن.  
ع املُصفّي هو اجلَاِمع اُألمِوي، واجلَاِمع اُألمِوي هذَا هـو املَـسِجد   فًَقَولُ املُؤلِِّف ِإنَّ جامِ 

ِقيحت ِكنمةَ ال يثَمره اهنالّذي ب اجلَاِمعقُه.  

                                                   
  .9ص] 1[
  .10ص] 2[
  .هـ132 يف حوادث سنة 212 ص5نقل املؤلف النص بتصرف، أنظر الكامل يف التاريخ ج] 3[
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لْـدِة علَـى     فَشيدوا قُصورهم ِشمالَ الب    ]1[أَما اَألتاِبِكيونَ : [ ثُم استرسلَ املُؤلِّف قَاِئالً   
  .]2[]شاِطِئ ِدجلَةَ وال تزالُ بقَايا قَصِر بدِر الديِن لُؤلٍُؤ شاِخصةٌ ِلَألعيِن ِإلَى يوِمنا هذَا

ه ونحن ما يعِنينا ِمن اَألتاِبِكيني وِمن موِقِع قُصوِرِهم يف هذَا الباِب؟ وما الّذي دعا           : أَقُولُ
احلَق أَنَّ هِذِه الِعبارةَ اَألتاِبِكيةَ ارِتباِكيةٌ لَيس لَهـا عالقَـةٌ   . ِإلَى ِذكِْرِهم وِذكِْر قُصوِرِهم ِفيِه؟ 

         لِِّفنؤِبم ردا أَجنا ها هِذكِْره مدالّ كَانَ عةَ، فَهتِث البحالب اردِه ملَيـ ِباجلَاِمِع الّذي ع ريحِر ا الن
 ريحيف الت احلَصيِر و  أْليِف يف الت      ِلِه فيِبقَو هادرم وا هم لٍُؤ       ِف، ثُميِن لُؤِر الددِر با قَصقَايب نا عه

ِإلَـى  ) لْعيـانِ شاِخصةً ِل(وَألي ِعلٍَّة بالِغيٍة عدلَ عن نحِو قَوِلِهم     ] ال تزالُ شاِخصةً ِلَألعينِ   [
                ِمن مواملَفْه وا هٍة كَمرلٍَة ال كَثيٍن قَلييةٌ َألعاِخصِر شا القَصقَايِبأَنَّ ب حريص وذَا الّذي هِلِه هقَو

ـ  ) العين(جمِعِه   يةٌ ِللْعاِخـصا شقَايِذِه البأَنَّ ه ،احلَقٍة، وكَثْر عمِقلٍَّة ال ج عمٍن  جـياِن ال َألع
  .قَليلٍَة، وباِديةٌ ظَاِهرةٌ ِلكُلِّ من ينظُر ِإلَيها

  .]3[]أَما اجلَاِمع املُصفِّي احلَايلُّ فَهو جزٌء ِمن اجلَاِمِع القَديِم بعد انِهداِمِه: [ثُم قَالَ
ت ِسعةُ هذَا اجلَاِمِع ِإذَنْ ِإذَا كَانَ هـذَا اجلَـاِمع           ِه؟ وكَم كَان  ٍم يعِني أَي جاِمٍع قَدي  : أَقُولُ

           القَدي ٍة ِإنَّ اجلَاِمعرم را غَيا قُلْننلٍَّم، َألنسم رذَا غَيه؟ وهًء ِمنزاحلَايلُّ ج اِسعالو هوِقعم ثَِمياهلَر م
لُوعم رٍمغَي.  

   فِّياِمِع املُصج نقَالَ عذَا وةَ     : [ هنةً سثَاِني رمع ـِل        1225ثُمأَه ٍل ِمـنجِل رِقب هـ ِمن
  .]4[)]احلَاج محمد مصفِّي الذَّهِب(التقْوى يسمى 

                                                   
الذي يريب أوالد امللوك، فاألتا بالتركية هو األب، وبك هو األمري، فأتابك مركب من هذين               : األتابك] 1[

  .14انظر هارون، عبد السالم، معجم مقيدات ابن خلكان ص. املعنني
   .10ص] 2[
  ].وينطقه أهل املوصل بتشديد الصاد والفاء[ .10ص] 3[
   .10ص] 4[
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) حمٍدثُم جدد ِعمارته رجلٌ ِمن أَهِل التقْوى يسمى احلَاج م         : (لَالصواب أَنْ يقُو  : أَقُولُ
   لَهلِ (َألنَّ قَوِقب ِمن(]ا         ]1نا هاِدِه هرِح ِإيحيصتِه وِجيولَى تع لَ لَهةَ    .  ال ِقبَألنَّ كَلَم ذَِلك)َلِقب (

  :لَها معاٍن ثَالثَةٌ
ِإنهـا ِبمعنـى   : الثَّاين. دهِإنَّ يل ِقبلَ فُالٍن ماالً أَي ِعن   : ، تقُولُ )ِعند(ِإنها ِبمعنى   :  اَألولُ

ال : ِبمعنى الطَّاقَِة والقُدرِة، تقُـولُ : والثَّاِلثُ. تقُولُ جاَءين اخلَير ِمن ِقبِلِه أَي ِمن ِجهِتهِ       ) ِجهةً(
راين الثَّالثَةُ غَيِذِه املَعهال طَاقَةَ يل ِبِه، وةَ ورال قُد لَ يل ِبِه أَيِذِهِقبلِِّف هلَِة املُؤمٍة يف جاِضحو .  

  
  

  2007جامع املصفّي سنة 
هـ أَنه كَانَ هناك    580ويفْهم ِمن قَوِل ابِن جبيٍر الّذي كَانَ زار املَوِصلَ سنةَ           : [ثُم قَالَ 

ِإلَى اجلَاِمِع اجلَديِد وتنتهي ِبجاِمِع الـربِض       وِمنه تذْهب   ) اُألمِوي(ساِقيةً تمر ِباجلَاِمِع القَديِم     
  .]2[)]جاِمِع مجاِهِد الديِن(

                                                   
  .ولعله نقلها عن األصل) من ِقبِل(راجع املآذن يف مصر حيث استخدم كلمة ] 1[
 ويبدو أن الصويف أخذها عنه      219 ص 1وهذا أيضاً قول القس سليمان الصائغ يف تارخيه ج        [ .11ص] 2[

  ].النص اىل مظانهوكالمها مل يستدركا عزو 



 44

لَيس يف كَالِم ابِن جبيٍر ما يفْهم ِمنه ذَِلك البتةَ، ومن عرف البعد الـشاِسع بـني    : أَقُولُ
     أَنَّ م ِلماِمِع الثَّالثَِة عِذِه اجلَوه         ِمن بره ضَألن مفْهي كَادٍر ال ييبِن جكَالِم اب ِمن لِّفاملُؤ ها فَِهم

  .]1[املُحاِل يف ذَِلك العصِر
 ثُم بعد أَنْ فَرغَ ِمن كَالِمِه علَى ساِقيِتِه الوهِميِة اخلَياِليِة هِذِه نقَلَ عن تاريِخ املَوِصِل أَنَّ                

ذَا اجلَاِمعه] :واِبِكيكَانَ اَألتوددج نَ قَدهتار2[]ا ِعم[.  
وقَد جددت ِعمارةُ   : [كَانَ علَيِه أَنْ يذْكُر ِعمارةَ اَألتاِبِكيني هِذِه بعد قَوِلِه الساِبقِ         : أَقُولُ

 وأَنْ يقَدمها يف الذِّكِْر علَى ِعمارِة ِإلْياس ِبك والـشيِخ           .]1[]جاِمِع املُصفِّي يف أَدواٍر مختِلفَةٍ    
  .]3)[2(محمٍد املُصفِّي اللّذَيِن ذَكَر عنهما أنهما جددا ِعمارته َألنَّ اَألتاِبِكيين جددوه قَبلَهما

                                                   
وللمدينة جامعان احدمها جديد واآلخر من عهد       : (188ص) هـ614ـ540(ودونك نص إبن جبري     ] 1[

بين أمية، ويف صحن هذا اجلامع قبة داخلها سارية رخام قائم قد خلخل جيدها خبمسة خالخل مفتولة   
وب من املـاء خـروج      فتل السوار من جرم رخامها، ويف أعالها خصة رخام مثمنة خيرج عليها أنب            

انزعاج وشدة فريتفع يف اهلواء أزيد من القامة كأنه قضيب من البلور معتدل مث يـنعكس اىل أسـفل    
  ). القبة

ويف صحن احلديث منهما قبة يف داخلـها         : (249ص) هـ779ـ703(ويؤيد ذلك نص ابن بطوطة      
اج، فريتفع مقدار القامـة مث      خصة رخام مثمنة، مرتفعة على سارية رخام، خيرج منه املاء بقوة وانزع           

  ).ينعكس فيكون له مرأى حسن
أما قول آل فرج بأن مرور ساقية باجلامع األموي حىت صحن جامع ااهدي ضرب مـن احملـال يف              

هـ وألكثر مـن أربـع      107ذلك العصر، فأقول إن الوايل احلر بن يوسف األموي ويف حدود سنة             
 وعلى صعوبة ذلـك ومـرور   خدمة ألهل املوصل،ىل املدينة اعشرة سنة حفر راً من ر دجلة قربه      

فترة زمنية طويلة على التنفيذ فانه أمر واقع مل حيتج األمر إالّ إىل احلفر وإزالة املخلفات وتغيري ارى                  
وهذا باإلمكان وقد حدث فعالً، ولكن يبقى األمر حمرياً يف معرفة مصدر املاء املنـدفع ـذه القـوة              

مصدر واطيء اىل نشز عال اذا قلنا أنه آت من ر دجلـة، وألن القبـة والـساقية                  واإلنزعاج من   
ــ  107أنظر األزدي يف تارخيه عن ر احلر يف حـوادث سـنة             . املقصودة هي يف اجلامع األتابكي    

  . وكذا االمر مع قلعة جنم املطلة على ر الفرات.هـ121
  .11ص] 2[
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 فن العمارة العراقية يف خمتلف العـصور أن األتـابكيني           وقد ذكر الباحث يوسف يف تاريخ      .10ص] 1[

جددوا عمارة املنارة واألقسام األخرى من اجلامع وأنه منارة الكوازين تشابه منارة اجلامع النـوري               
  . 260اليت بنيت بعده بربع قرن، ص

ع األمـوي  ومن اجلدير بالذكر أن املوصل كانت خراباً قبل أن يتوالها عماد الدين زنكي وكان اجلام     
ودار اإلمارة والعرصات ترى من غري حائل من العمارات اذا وقف أحدهم قرب حملة الطبالني، انظر                

 . 180ابن العربي، تاريخ خمتصر الدول ص
)2 (     خنيراملُؤ ضعب َّاهالّذي مس ذَا اجلَاِمعهو)تيقالع اجلَاِمع (اِشيالكَو راملُفَس هكَنس الَى كَانَ قَدعاُهللا ت هِحمر 

هـ توفِّي الـشيخ موفَّـق   680وفيها سنةَ : ( ما نصه349و 348 ص7ِإذْ قَد جاَء يف النجوِم الزاِهرِة      
         اشيبِِالكَو وفراملَع فسوي نب دماِس أَحبو العيِن أَبةَ  (الداشةً ِإلَى كَوبةٌ: ِنسِصِلقَلْعِباملَو  ( اِلمالع اماِإلم

املُفَسر صاِحب التفْسِري الكَبِري والتفْسيِر الصغيِر وهما ِمن أَحسِن التفَاسيِر، وكَانت لَه اليد الطُّولَى يف       
اجلَاِمِع العتيِق ِباملَوِصِل، منقَِطعاً عِن الناِس      الِقراَءاِت ومشاركَةٌ يفْ غَيِر ذَِلك ِمن العلُوِم، وكَانَ مقيماً بِ         

                  مقُوال يناً وزو ملَه مقيفَال ي ،هنود نمو املَِلك هروزكَانَ يئاً، ويٍد شلُ َألحقْباِت، ال يادِهداً يفْ الِعبتجم
      داهجم كَانَ لَهو ،أُ ِبِهمبعال يو ملَه         ـتكَانةٌ، ودقيِه عالِبالِد ِفي ِل ِتلْكِإلهو ،اتامكَرو فوكُشو ات

                  رـشاِبِع علَ يفْ سقيٍب وجاِبِع رلَ يفْ سقيا، وِبه ِفندِصِل وِة ِباملَوى اآلِخرادمج رشع اِبعيفْ س هفَاتو
 حسيِن باشا اجلَليلي ِباملَوِصِل أَحد هِذيِن التفْسيريِن وهـو املُـسمى            ويفْ جاِمِع احلَاج  : أَقُولُ). رجٍب

    .  1107يف مجلَّديِن تاريخ كَتابِتِه سنةَ ) التبِصرةُ(
 هـ نظـم  599ومن اجلدير بالذكر أن الشاعر هبة اهللا بن حممد، أبو الكرم املوصلي املولود ا سنة                ] 3[

هـ ويف عصر امللك بدر     620  أبياتاً فيما آلت إليه وضعية املسجد اجلامع العتيق يف زمنه حبدود سنة           
 :9/153الدين لؤلؤ كما نقله ابن الشعار يف قالئده 
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1
فَت                سا لَيِه كُلَّ ملَ ِفيخاِسعاً أَداباً وذَا بِن هاِبِه الثَّمياِركَِة يف ِكتِة املُبسرِذِه املَدِله لِّفاملُؤ ح

سس هِذِه ِإنه حشر ِفيِه ترجمةً مطَولَةً ِللْحر بِن يوسف اُألمِوي الّذي زعم أَنه مؤ      . لَه ِبِه عالقَةٌ  
املَدرسِة الّيت فَتح ِلقُراِئِه بابها علَى ِمصراعيِه، فَلَما دخلُوه باِحثين عِن اَألِدلَّـِة والنـصوِص               

           ِذِه املَدِة هبِد ِنسأَييةً يف تاِضحِه وا ِفيهوِجدنَ أَنْ يلُومؤوا يِة الّيت كَانِخياريِة ِإلَى التموعِة املَزسر
احلُر بِن يوسف املَذْكُوِر لَم يِجدوا ِمنها شيئاً مذْكُوراً يستِحق الذِّكْر، بلْ كُلُّ ما وجدوه ِفيِه                

صِف هذَا البـاِب الواِسـِع   بعد التحري والتنقيِب هو جملٌ متناِفرةٌ ركيكَةٌ تشِغلُ أَكْثَر ِمن نِ 
  .ولَِكنها ال تمت ِإلَيِه ِبِصلٍَة البتةَ

أَما ما يخص املَدرسةَ فَلَم يِجدوا ِفيِه ِإالّ نصاً واِحداً ولَِكنه غَير أَوِلي نقَلَه املُؤلِّف عـِن                 
  دياِهلن ليِر ع2[اَألمي[  فَر قَد              لَوا ورشيي ِر لَمِن اَألثيكَاِمِل اب نا عمقَلَهِن نيِن اثْنيصن نيِبِه ب ق

                                                                                                                                 
  شكَا جاِمع احلَدبــــا العتيـق ِلربـهِ       

  
  ومن يلْ مجـري ِمـن يـدي شـر معـشرٍ           

  
  لـشياطِني حيـثُ مـا     أُناس هم ِشيــه ا    

  
  ِإذَا حلَّ هـــذَا فَهـو ِبالـدهِن عاِبـثٌ         

  
  وكُلٌّ يقُــولُ املُلْك مـا فيـِه أُجــرةٌ        

  
      اِحـدج قِّـــكِإالّ ِلح ـِم   وما فيهــ

  
ــِه ـِْم وعدِل ــ ـــلِْك الرحي ــِن املَ ميفْ زو  

  

ــذُ    ـــأْري آِخ ــن ِبثَـ م ـــي ــالَ ِإلَه   وقَ
  

ــذُبليــ ــن ِلــي ناِق مو ــريهد ـِم   ت ِبهــ
  

ــذُ  ــك عاِئ ـــم ِب هِمن ـــي ِإنقَلُّوا وــت اس  
  

ــذُ ــصِر جاِب ــانَ ِللْح ـــذَا كَ ــلَّ ه ِإنْ حو  
  

ــذُ  ــِر الِئ يلْ اَألمأُو ــن ــايب ِم مو ابــر خ  
  

ــذُ   ـــِرك ناِب ـــم ِإالّ ِإلمـ ــا ِمنهـ مو  
  

ــس  ــرى وتكْ ــلُ أَنْ أَع مجــذُأَي   ي اجلَهاِب
  

 
  .12ص] 1[
ولد يف اهلند من أسـرة      ): م1928ـ1849)(هـ1347ـ1265(أمري علي بن سعادت علي اهلندي       ] 2[

عربية تنتمي اىل البيت النبوي الشريف، تعلم يف كلكتا ولندن، كل إصداراته باللغـة اإلجنليزيـة،                
   .  13 ص2الزركلي، األعالم م
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كَانَ اَألجدر ِبِه أَنْ يجمعهمـا يف الـذِّكِْر ال أَنْ           . ِمن طَرٍف خِفي ِإلَى هِذِه املَدرسِة املَزعومةِ      
    صا ِبالنمهنيب قفَرِر            يهفِْر الناِن يف حاِردا وِهما ِكلَيمهَألن ِليِر عِن اَألميع قَلَهِر الّذي ناملَذْكُو

  .وِبناِء املَنقُوشِة، ولَيس لَهما ِصلَةٌ وال عالقَةٌ ِباملَدرسِة
       و ِليِر عِن اَألميع لِّفاملُؤ هدرالّذي أَو صذَا النهاِء واِت ِبنضاً يف ِإثْبأَي وه هظَمعِإنْ كَانَ م

    ِليقَاِطٍع أَو صكَن قِّقاملُح لِّفا املُؤِبه كسمةٌ تاِحدةٌ وِلِه كَِلميف أَو هِر ِإالّ أَنهفِْر النحِة وشقُواملَن
سرِذِه املَدِة هبيف ِنس اهعداِت مِريف ِإثْباملَذْكُو ِوياُألم ِة ِإلَى احلُراِليِة اخلَي.  

أَما املَداِرس ِبمعناها احلَاِلي، فَاحلَق أَنها لَم تكُن معروفَةً يف العصِر اُألمـِوي خاصـةً يف                
نما كَانِت الدراسةُ موجودةً يف املَـساِجِد       أَواِئِلِه وهو العصر الّذي كَانَ احلُر منتِسباً ِإلَيِه، وإِ        

               ٍر ِمنِة يف كَثيالِمياِجِد اِإلساملَس ٍر ِمنى اآلنَ يف كَثيتفَةٌ حورعم ا ِهيِب كَماتيالكَتاِمِع واجلَوو
  .اَألقْطَاِر املُسِلمِة

ريِخيِة الّيت تبحثُ عِن املَداِرِس وتاريِخها فَلَم نِجد فيها         وقَد تحرينا كَثيراً ِمن الكُتِب التا     
               ـتـِه اآلنَ كَانلَيطَلَِح عى املُصنِباملَعو ا احلَاِلياهنعِبم اِرسا أَنَّ املَدهفي ذْكُراِحداً يخاً ورؤم

     أَير قَدو ،ِويِد اُألمهةً يف العودجوم         الِميِن اِإلسدمالت خارياِبِه تانَ يف ِكتديز جيرج قِّقا املُحن
) مدرسـةٍ (ِإنَّ اَألمير السيد علَي هذَا نقَلَ كَالمه عِن الِفرنجةَ الّذين يطِْلقُونَ ِإسم             : ]1[يقُولُ

جاِمعاً أَو معهداً أَو غَري ذَِلك، وعلَيِه فَِإنَّ أَغْلَب املَـساِجِد           علَى كُلِّ مِحلِّ ِدراسٍة سواٌء كَانَ       

                                                   
ويف طبعة أخرى من كتاب     ) تاريخ االسالم يف االنكليزية   (كتاب  ، واألمري علي صاحب     197 ص 3ج ]1[

 وأنـه   19ذكره الصويف يف كتابه بالطبعـة االوىل ص       ). روح االسالم (سيد أمري هو صاحب كتاب      
ومن تعريب رياض رأفت، كما أن آل فرج قـد          ) خمتصر تاريخ العرب والتمدن االسالمي    : (بعنوان

  .  رمبا يعنون مدارس املساجد) االفرنج( دل معناه على أن ذكر النص احملصور بني معقوفني بتصرف
سـيد  : ومن تعريب عفيف البعلبكي وأنه هو     ) خمتصر تاريخ العرب  : (أما النسخة اليت بني يدي فهي     

فقد ابتىن احلر الذي حكـم      : (... عن املوصل أسطراً يسرية بقوله     158حيث ذكر يف ص   . أمري علي 
عهد هشام، كلية ونزالً، كما ابتىن إلقامته اخلاصة قـصراً بـالغ   مدينة املوصل إحدى عشرة سنة يف     

  ...).اجلمال يدعى باملنقوشة



 48

اِإلسالِميِة يف ذَِلك العصِر ِإلَى عصٍر قَريٍب ِمن عصِرنا هذَا كَانت أَكْثَرها مـداِرس ِبـاملَعنى                
  .اللُّغِوي أَي مِحلَّ ِدراسِة واسِتفَادٍة

ِم    وِإس ِه فَِإطْالقلَيٍة(عسردم (           لْ ِإنَّ ذَِلـكب ،رِبرم لَه سِصِه لَيوصِجِد ِبخذَا املَسلَى هع
لَكَانَ أَولَـى  ) أَْطْاللُ مسِِجٍد أُمِوي(تخصيص ِبال مخصٍص، فَلَو عنونَ املُؤلِّف بحثَه هذَا ِبـ        

، هذَا ِإِن استطَاع أَنْ يثِْبـت لَنـا أَنَّ هـذَا            )أَطْاللُ مدرسِة احلُر اُألمِوي   (نه ِبـ   ِمن أَنْ يعنوِ  
           ـفسوـِن يب اِء احلُرِبناِء وشِإن اً ِمنِويِنِه أُمكَو نالً عاِء فَضالِبنأِْسيِس والت ِويأُم وه ِجداملَس

 أَعو ،ِويذَا               اُألمِة هِوياِت أُمِإلثْب هدرا أَوداً، ِإذْ كُلُّ مأَب ذَِلك اتِإثْب عطيتسي لَن هاِزماً أَنج ِقدت
 اهمِجِد الّذي سةً(املَسسردم (وه:  

  .]1[] مدرسةً يف املَوِصِلِإنَّ احلُر بنى: [النص الّذي أَورده عِن اَألميِر عِلي، وهو: أَوالً
  .]2[وجود أَلْواٍح يف املَسِجِد يدعي املُؤلِّف أَنَّ طَرز نقُوِشها وزخرِفها أُمِوي: ثَاِنياً
ذَا كُلُّه لَيس ِفيِه     وه ]3[كَونُ هذَا املَسِجِد مقْصور التوِليِة علَى آِل الرحماِني اُألمِويين        : ثَاِلثاً

  :ما يؤيد مدعاه، ذَِلك ِلَألسباِب التاِليِة
                                                   

مل يذكر الصويف عزو النص اىل األمري علي يف الطبعة الثانية من كتابه وإمنا ذكـره يف الطبعـة األوىل       ] 1[
د هشام أسـس  ويقال إن احلر الذي حكم املوصل إحدى عشر سنة يف عه   : ( على النحو اآليت   19ص

   ...).فيها مدرسة وقصراً منيف الذرى، أبدى الفنانون يف بنائه مهارة وإبداعاً 
  .ذكرها آل فرج بتصرف14ص] 2[
من األخطاء الشائعة يف نسب هذه العائلة الكرمية واليت كان هلا أثر يف احلياة الثقافية يف املوصـل يف                   ] 3[

 وقد ذكرها بذلك كل من أمحد الـصويف وسـعيد           أا أموية االنتساب   القرن الثالث عشر اهلجري   
أما وقد نقلنا نسب هذه العائلة يف . الديوه جي ونقل عنهما العديد من الباحثني، وهذا الرأي بال دليل

، وعائلة الرمحاين نسبة اىل احلاج حممد الرمحاين الفـاطمي          ]املكتبات العامة املوصلية  [كتابنا املوسوم   
ه احلاج مصطفى عن أبيه احلاج عبد الرمحن الرمحاين ساكن املوصل وعرفوا            العلوي االمساعيلي عن أبي   

نسبة اىل حممود ) آل احلكيم(عرفوا باسم   ) الرمحاين(به، كما عرفت عائلة أخرى وهي فرع عنهم أي          
بن عبد الرزاق الرمحاين بن حممد الرمحاين صاحب النسب، واحلكيم هذا قد            ) الطبيب(افندي احلكيم   
هـ كما ورد يف وثيقة حبوزة الـسيد        1246سة العادلية اليت أنشأا عادلة خاتون سنة        درس يف مدر  



 49

ِإنَّ اَألمير عِلياً لَم يِعين موِقع هِذِه املَدرسِة فَِهي ِلذَِلك ـ ِإنَ صـح وجودهـا ـ     : أَوالً
    ِتنِتطَاعيف اس سليلٌ ووهجا مهِقعوـا ِإنَّ           مِه، كَمِينِبع ِجدذَا املَسه ا ِهيهلَ ِإنقُوا أَنْ ن

  .كَالمه عنها لَيس لَه ِقيمةٌ ِعلِْميةٌ، َألنه لَم ينقُلْه لَنا عن مصدٍر تاريخي يعتد ِبِه
 واملُؤلِّـف لَـم يكُـن       ]1[وٍف ِعندنا يف املَوِصلِ   ِإنَّ طَرز النقُوِش اُألمِويِة غَير معر     : ثَاِنياً

أَثَِرياً مختصاً ِبِعلِْم اآلثَاِر ِليكُونَ كَالمه فيها حجةً، فَادعاؤه أَنَّ نقُوش هـذَا            ) 2(عاِلماً
هثْبِِتيو هديؤا يِإلَى م اجتحةٌ يِويِجِد أُماملَس.  

كَونُ املُتولِّين علَيِه وهم آلُ الرحماينِّ هم ِمن بين أُميةَ لَيس ِبدليٍل علَـى أَنَّ هـذَا       : ثاًثَاِل
  . املَسِجد بِني يف أَياِم بين أُميةَ

          ن نعِة وشقُوِن املَنِض عريِل العكَالِمِه الطَّوي غَ ِمنأَنْ فَر دعبا     وملَه سِن لَياللَّذَي ِر احلُره
: أَيةُ عالقٍَة ِبمدرسِتِه الّيت يبحثُ عنها شرع يف ِبياِن موِقِعِهما فَبين مجرى هذَا النهـِر وقَـالَ   

]جنِصلَ البى يتلَ حخاِئيِميارِر مياِء درو ِمن ريجكَانَ ي هِصلَِإنلُ املَوخدي 3[]ةَ ثُم[.  
 ولَِكنه ِلم يعزه ِإلَيِه كَما 65 ص1ِإنَّ هذَا الكَالم ِبعيِنِه منقُولٌ عن تاِريِخ املَوِصِل ج       : أَقُولُ

     قُلُهنا يٍر ِمميف كَثي هنديد وه .      م نِيـيعت ـدريي ذََِلك دعب طَفَق ِقـِع   ثُمـةِ (وشقُوى  ) املَنفَـأَت
ويف املَوِصِل ِمن العلَماِء مـن يـدعي أَنَّ         : [ِبالتحِقيقَاِت الدِقيقَِة يف تعِييِن موِقِعها حيثُ قَالَ      

ِر احلَاِليوِد النبع سِجيِجر ارا دهلَيِض الّيت علَى اَألرع تةَ كَانشقُو4[]ِةاملَن[.  
                                                                                                                                 

عدنان عبد اهللا عبد الرزاق الرمحاين ولكن عند زياريت ألطالل مدرسة احلجيات وجدت على شـاهد    
ؤرخ قربيهما لوحتان االوىل عتيقة تبني وفاة والد احلجيتني عبد الفتاح باشا اجلليلي، والثانية حديثة ت              

  .هـ وهذا خالف ما جاء بالوثيقة املذكورة1231وفاما اثنتيهما سنة 
   .مل يكن الطراز أموياً وإمنا أتابكي كما سيتبني لنا] 1[
األثري نـسبة  : ، وقال الدكتور مصفى جواد    )أثري(قَالَ العالّمة اسكندر معروف يقال للعاِلم باألثار        ) 2(

كعطّار حىت ال يلتبس بالعامل     ) اثّار(أو  ) آثاري(مل باآلثار يقال له     اىل األثر وهو احلديث النبوي، والعا     
 .باألثر أي احلديث النبوي

   . نقل املؤلف النص بتصرف مل يضر بفحواه13ص] 3[
  .13ص] 4[
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ِإنِني أَتحدى املُؤلِّف املُحقِّق أَنْ يذْكُر لَنا عاِلماً واِحداً ِمن هؤالِء العلَماِء الّـذين              : أَقُولُ
يـر  يزعم أَنهم يدعونَ ذَِلك، وِإنْ لَم يستِطع ـ ولَن يستطيع ـ ذَِلك، فَقُولُه هـذَا ِإذَنْ غَ   

  .مستِنٍد علَى ما يؤيده، ويمِكننا أَنْ نعده كَالماً غَير مطَاِبٍق ِللْواِقِع أَلْقَاه ِمن ِتلْقَاِء نفِْسِه
  
  
  
  
  
  
  
  

  حمراب مسجد قاسم أغا الشهري
  مبسجد الرمحاين املوجود يف مديرية

  )وثائق عدنان الرمحاين(آثار نينوى 
  

واملَوِقع املَذْكُور هو نشز يف شرِق جنويب سـوِق         : [ن موِقِع املَنقُوشِة املَذْكُورةِ   ع: وقَالَ
   .]1[]الشعارين الَّيت حافَظَت علَى اسِمها حتى يوِمنا هذَا

: اِبِق عِن املَنقُوشـِة ِليقُـولَ عنـه       لَم يتقَدم ِذكْر َألي موِقٍع كَانَ يف كَالِمِه الس        : أَقُولُ
]   زشن وه راملَذْكُو ِقعاملَولَ           ] وقُـولَـى أَنْ يِة، فَكَانَ اَألوشقُواملَن ِقعوم دِريٍب ييِبال ر وهو :
]     زشن وِة هشقُواملَن ِقعومو[...    ناِريعالش قوى أَنَّ سوعدا      ، وهنيع ِة ِهيشقُواِنِب املَنالَّيت ِبج 

الَّيت كَانت أَيام اُألمِويني، وقَد حافَظَت علَى اسِمها حتى اآلنَ كَما يزعمه املُؤلِّف دعـوى ال        
وفَةَ اليوم هو غَير املَيداِن الَّذي كَانَ       احلَاِلي وسوقَه املَعر  ) املَيدانَ(دليلَ لَه علَيها، أَال ترى أَنَّ       

                                                   
   .14ص] 1[
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معروفاً يف العهِد العباِسي؟ ِإذْ ميدانُ اليوِم شرق مِدينِة املَوِصِل وِفيِه سوق تنسب ِإلَيِه يقَـالُ                
 ثُم ِإنَّ يف جملَِتِه هـِذِه ِمـن تكِْريـِر           ]1[هاواملَيدانُ العباِسي كَانَ غَرب   ). سوق املَيدانِ : (لَها

هلَغا أَبم ثُم هحا أَفَصم هرالغَِة، فَللَِّه داِز يف البجاِإلع دا حلَغَ ِبها بافَاِت ماِإلض.  
  .]2[]فَتيِن اآلنَوأَما سوقَا القَتاِبين واَألرِبعاِء فَلَيستا معرو: [ثُم قَالَ

، ولَعلَّه عـدلَ    ...]وأَما سوق القَتاِبين واَألرِبعاءِ   : [التعِبير الصحيح هو أَنْ يقُولَ    : أَقُولُ
ِم، وكُباِر حملَـِة  عن ذَِلك َألمٍر بالِغي اقْتضته احلَالُ ال نِحيطُ ِبِه ِعلْماً، ِإذْ أَنه ِمن أَِئمِة الكَال              

  .اَألقْالِم
  .]3[]وال بد أَنهما ِإسماِن قَِديماِن ِلَألسواِق املُجاِورِة[عِن السوقَيِن املَذْكُورتيِن : ثُم قَالَ

ر ِن ِللْمنقُوشِة فَخانه التعِبي   هما اسماِن ِلسوقَِني مجاِورتي   : الظَّاِهر أَنه أَراد أَنْ يقُولَ    : أَقُولُ
 وِإالّ كَيف يتصور أَنْ يوضع اسماِن ِلِعدِة أَسواٍق كَما يقُولُ؟ ثُم ِإنه ساق قَوالً ِللدكْتوِر داودٍ             

جِ       ]4[اجلَلَِبي يباِمِع النٍش املُالِصقَِة ِلجيِة قُررقْبم نـِر    عهال ِبنـِة وشقُوِباملَن القَةَ لَهال ع سِجير
  .احلُر وال ِبمدرسِتِه الوهِميِة الّيت يبحثُ عنها

                                                   
 .امليدان السابق هو يف منطقة باب سنجار الذي يضم مقربة املعاىف بن عمران وغريه ]1[
ر بالذكر أن الصويف استدرك كالمه يف جزازة مذيلة بتوقيعه يف نسخة كتابه الـيت       ومن اجلدي  .14ص] 2[

وقد اتضح يل أخرياً بعد التحري والتنقيب أن سـوق  : [أهداها اىل املرحوم عبد اهللا املالح يقول فيها    
كـره  أما سوق االربعاء الوارد ذ. القتابني هو سوق النجارين احلالية الواقعة بالقرب من سوق امليدان    

يف التاريخ فهو سوق املوصل احلالية، ومن أراد املزيد فلرياجع كتابنا خطط املوصـل اجلـزء االول                 
  ). املؤلف32و 31و 30صحيفة 

   .14ص] 3[
وقد بان يل من مطالعة الكتب أن املقربة املتصلة باجلامع خارجـاً             (: بقوله 204خمطوطات املوصل ص  ] 4[

كتب التاريخ ومل يكن خيترقها الطريق يف جنوبيهـا ويـشطرها      هي مقربة قريش اليت يرد هلا ذكر يف         
شطرين كما هي اآلن بل كانت قد استحالت زمناً ما اىل بستان دعيت ببستان باقي وكان الطريـق                  

  ..).من احملل الذي هو مصلى الشوافع اآلن
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:  ثُم شرع ِباالسِتدالِل علَى ِإثْباِت دعواه أَنَّ املَدرسةَ ِهي مدرسةُ احلُر اُألمـِوي فَقَـالَ          
ستنداِت التارِخييِة الّيت تؤيد ِبأَنَّ هذَا املَسِجد هو ِمن بقَايا مدرسِة احلُر اُألمِوي الّـيت       وِمن املُ [

  .]1[]شيدها قُرب املَنقُوشِة
رةٌ، مـع   دالَّةَ علَى دعواه كَِثي   ِخيةَ ال ِضيِة ِليوِهم أَنَّ املُستنداِت التاري    أَتى ِبِمن التبِعي  : أَقُولُ

اريٍد تنتساِد مرِإي ِمن كَّنمتال ي هأَناِحٍد ِلذَِلكو خي.  
لُهقَوو ] :       ِة احلُرسردا مقَايب ِمن وه ِجدذَا املَسانَّ ه [     كَِبي تةَ كَانسرأَنَّ املَد هِمن مفْهةً ير

اِسعـا،               واهقَايب ِمن واآلنَ ه دوجاملَو احلَاِضر ِجدذَا املَسهٍة، ومخٍة ضمة فَخايِبن اً ذَاتةً ِجد
وهو ِمما ال يستطيع ِإثْباته، ثُم ِإنَّ املَداِرس علَى فَرِض وجوِدها يف العهِد اُألمِوي ال بد أَنهـا            

 ت لَم  ةً كَِبياِسعو كُن   كِْل الكَِبيذَا الشةً ِبهـا يف          رهانرمع عسا قَِد اتهَألن لِّفاملُؤ فَهصِر الّذي و
 بغداد أَيام ِنظَاِم املُلِْك وزيِر السالِجقَِة الّذي بنى املَداِرس الواِسعةَ يف اَألقْطَاِر اِإلسالِميِة عامةً             

ويف بغداد واملَوِصِل خاصةً ويف عهِد القَاِئِد جوهٍر الصِقلِّي الّذي بنـى اَألزهـر اَألنـور يف              
                ـىنةً أَخرةً كَبيسردم خاريِرِف التعي فَلَم ِويِد اُألمها يف العضاً، أَمأَي رِة يف ِمصيزِة املُعالقَاِهر
علَيها الدهر، لَها بقَايا، كَهِذِه املَدرسِة الّيت يزعم املُؤلِّف أَنَّ ِمنها هذَا املَسِجد احلَاِضـر اآلنَ               
َألنَّ املَداِرس يف هذَا العهِد ـ ِإنْ وِجدت ـ ال بد أَنْ تكُونَ مداِرس صغيرةً، َألنها يف بـدِء    

اِدالتجاِإليِن وكِْوي.  
ِبالبـاِء وهـو متعـد    ] الّيت تؤيد ِبأَنَّ هذَا املَسِجد [يف قَوِلِه   ) تؤيد( ثُم ِإنه عدى الِفعلَ     

  .ِبنفِْسِه
يِخ قَاِسِم الرحمـاينِّ    أَنَّ ِبنايةَ املُصلَّى جددت ِعمارتها ِمن ِقبِل الش       ...ويتِضح  : [ثُم قَالَ 

  .]2[]هـ742سنةَ 

                                                   
   .14ص] 1[
 عبارات مل تؤثر علـى      مباشرة يف حني أسقط   ) أن بناية (بـ  ) ويتضح(  وقد ربط املؤلف كلمة    14ص] 2[

  .نص ما أورده الصويف، وعليه وضعت بني الكلمتني الواردتني نقاطاً ثالث
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جدد ِعمارتهـا   : (ِمن جملَِتِه هِذِه، وأَنْ يقُولَ مثَالً     ) ِمن ِقبلِ (اَألولَى حذْف قَوِلِه    : أَقُولُ
 قَاِسم خيا أَ         ) الشنيبو ا ذَِلكنا ذَكَرا كَمنِل هى ِللِْقبنعآِنفاً ِإذْ ال م هاببـذَا     . سأَنَّ ه هـاؤعادو

: اجلَاِمع جدد ِعمارته الشيخ قَاِسم املَذْكُور لَم تؤيده الكَتابةُ املَوجودةُ علَى اللَّوحِة، ونـصها          
)   كارِجِد املُبذَا املَسِة هارِبِعم عطَوةٌ) اخل.. تحريص ِهيو   ِجدـذَا املَـسه رمع لَ قَدجِبأَنَّ الر 

        مدهأَنْ ت دعِتِه بارِد ِعمديجِبت عطَوت هال أَن أَهشأَنِة      . ورِة املَذْكُوِريمِة املَرحلَى اللَّوع بِإالّ لَكَتو
  ).ِكتطَوع ِبتجِديِد ِعمارِة هذَا اِملسِجِد املُباِر(

وعلَيِه فَِإنَّ هذَا املَسِجد الشريف قَد أُنِشيَء بعد العباِسيني يف أَياِم الدولَـِة القَانيـة أَِو                
م ال يف أَياِم اُألمِويني كَما 1356هـ 757اجلَالِئِريِة يف أَياِم الشيِخ حسِن اجلَالِئري املُتوفَّى سنةَ  

يقِّقاملُح لِّفاملُؤ همع1[ز[.  

                                                   
جمموع الكتابات احملررة يف    : (هو نيقوال سيويف يف كتابه املوسوم      ولعل أول من كتب عن هذا املسجد      ] 1[

م 1893م ـ  1878ة عندما عمل فيه على مجع معلوماته للفترة احملصورة بني سن) أبنية مدينة املوصل
هـذا مـا   : (...  ما نصه57وهي فترة خدمته يف القنصلية الفرنسية باملوصل حيث ذكر يف الصفحة      

مع العلـم أن    ). تطوع بعمارة هذا املسجد املبارك الشريف قاسم أغا يف سنة اثنتني وستني وسبعمائة            
من كتابه، ويف هـذا      15 وص 14يف ص ) رقماً وكتابة (هـ  742الصويف قد حدد سنة البناء يف سنة        

النص خطأ من جهتني، مرة من جهة املؤلف وأخرى من جهة الناشر، وبسببها غلط آل فرج وحـدد     
زمن إنشاء اجلامع يف أيام حسن اجلالئري ومل يوفق يف تقديره، فهو أتابكي العصر وميكـن مناقـشة                  

  :األمر كما يأيت
جديد كان من نصيب املال مصطفى الشهري       إن املسجد عرف باسم مسجد الرمحاين وال عكس، ألن الت         . 1

باهلوارايت وكان أميناً ملكتبة املدرسة األمينية وهو ابن الشيخ عبد الرمحن امللقب بالرمحاين الذي جدده              
 يف ملحق جمموع الكتابات لسيويف، وتـويف سـنة          198هـ كما ذكر الديوه جي يف ص      1183سنة  

أنظـر  .  قريء على شاهده اسم قاسم فقـط         هـ وقد ذكر يل أنه دفن يف مسجده جبانب قرب         1214
 هـامش  56؛ سيويف، جمموع الكتابات ص327العمري، ياسني، غاية املرام يف تاريخ حماسن بغداد ص   

  .وشغل مكان املسجد اآلن حمل جنارة. 18؛ آل فرج، قصي حسني، املكتبات العامة املوصلية ص3
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1
  

يدعي املُؤلِّف أَنَّ اَألرض الّيت شيد علَيها اجلَاِمع اَألنور اِجلرِجيِسي كَانت مقْبرةَ قُـريٍش          
       ع ِدالتساريِخ مِب التا يف كُتهِذكْر ددرت طَـاِت        الّيتطُوخم نا عمقَلَهِن نيِن اثْنلَيِبقَو ذَِلك لَى

   ٍد اجلَلَيباوِر دوكُتِصِل ِللدأَنَّ ِكـال     ]2[املَو ـعـاِئٍغ، مانَ صملَيس ِصِل ِلِلقَسِخ املَواريت نعو 

                                                                                                                                 
) اثنتني وستني وسـبعمائة : (شرت السنة هكذا إن قراءة سنة التعمري كتبت بشكل مغلوط فيها حيث ن         . 2

ــو ســـنة   762 ــصحيح هـ ــتني وتـــسعمائة   (، والـ ــتني وسـ  ).962اثنـ

  
والصحيح أن آل احلكيم هو فـرع عـن آل          ) وآل الرمحاين هم من أسرة احلكيم أيضاً      : (كتب الناشر .3

ب يف زمنه وهـو  الرمحاين ألن حممود بن عبد الرزاق الرمحاين هو احلكيم الذي اشتهر به المتهانه الط            
  .أخ لثالثة إخوة عرفوا ببيت الرمحاين

الفقري اىل اهللا قاسم بـن علـي        : (...  ضمن ملحقه يف عزو الباين بقوله      197ـ ذكر الديوه جي يف ص     4
حيث أضاف الرمحاين اىل علي بعد حصرها مبعقوفتني ومل يبني لنا كيف علم أن نسبه اىل آل                 ) الرمحاين

فحسب أن قاسم بـن     ) 1(لى نص التجديد آلل الرمحاين املار يف الفقرة رقم          الرمحاين، ولعله ملا عثر ع    
علي هو رمحاين أيضاً، والذي يتتبع العمود النسيب ال يعثر على قاسم ويف ذلك احتماالت ظنيـة ال                  

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع      : (أما أصل النص بعد ذكر اآلية الكرمية فهو كما يأيت         . داعي لذكرها 
ذا ما تطوع بعمارة هذا املسجد املبارك الشريف اىل اهللا الويل الفقري قاسم بن علي وذلك يف                 العليم ه 

 .233ص1967لسنة  / 23انظر جملة سومر، م) سنة إثنان وستني وتسعمائة وتقبل اهللا به
    .17ص] 1[
   .204ص] 2[
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متِصلَةٌ ِبهذَا املَِسِجِد اجلَاِمِع خاِرجاً ال أَنها ِهي أَرض القَولَِني هذَيِن ناِطقَاِن ِبأَنَّ املَقْبرةَ القُرِشيةَ     
 أَي ِمـن    ]1[)ِإنها تالِصق مصلَّى احلَنِفيـةِ    : (اجلَاِمِع، وِعبارةُ تاريِخ املَوِصِل تعين موِقعها قَاِئلَةً      

  .اخلَاِرِج

                                                   
 .17وأوردها الصويف يف ص .64 ص1ج] 1[
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   املقربة وتظهر فيها1935جامع النيب جرجيس سنة 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   أزيلت القبور2007جامع النيب جرجيس سنة 
  1974سنة 

  
وِبرغِْم كَوِن املُؤِلِف نقَلَ هذَيِن القَولَيِن ِبيِدِه وكَتبهما ِبقَلَِمِه، ورغِْم كَوِن املَقْبرِة لَما تزلْ             

 ما كَاِنت علَيِه خاِرج اجلَاِمِع، فَِإنَّ املُؤلِّـف يـستِدلُّ            وِهي باِقيةٌ علَى   ]1[موجودةً حتى اآلن  
وأَنـت تـرى أَنَّ   . ِبالقَولَِني اآلِنفَِني علَى أَنَّ اَألرض الّيت شيد علَيها اجلَاِمع ِهي مقْبرةُ قُريشٍ           

  .اسِتداللَه ِبِهما اسِتداللٌ ِبِما ال يدلُّ

                                                   
 من القرن العشرين، وانظر اىل الفرق احلاصل يف بناء      السبعينات رفعت املقابر من أماكنها يف منتصف      ]1[

  . جامع النيب جرجيس من حيث القبتني واملنارة والرواق يف الصورتني 
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 مع أَنهما قَـوالِن ال      ]1[)اريِخيةًمستنداٍت ت (ن العجيِب أَنه سمى القَولَيِن املَذْكُوريِن       وِم
ولَعلَّه ال يفَرق أَو ال تفْريق ِعنـده بـين   . ثَاِلثَ لَهما كَما قُلْنا ال مستندات تاريِخيةٌ كَما قَالَ  

  .ثَنى واملَجموِعاملُ
: ثُم حاولَ أَنْ يدِعي أَنَّ قَبر النِبي ِجرِجيس هو قَبر احلُر اُألمِوي مستِدال علَى ذَِلك ِبقَوِلهِ     

]  احلُر رنُ قَبكُوا يمبِر راآلنَ يف اجلَاِمِع املَذْكُو دوجاملَو دهِإنَّ املَشو  قَـدو ،ِوياُألم فسوِن يب 
سِمعت ِمن بعِض علَماِء املَوِصِل الواِقفين علَى تاريِخها أَنَّ العباِسيين لَما قَرضـوا الدولَـةَ               

ويحرقُونَ ِعظَام موتاهم فَأَشـفَق  اُألمِويةَ واستولَوا علَى الِبالِد أَخذُوا يحفُرونَ قُبور بِني أُميةَ          
أَهلُ املَوِصِل ِمن حفِْر قَبِر احلُر اُألمِوي ِلما لَه ِمن اَألياِدي البيضاَء علَيِهم فَأَطْلَقُوا علَى هـِذِه         

سِجيِجر ِبيقَامِِ النم مِة اسر2[]املَقْب[.  
هو ِمن باِب أَفْعلَ ِبمعنى خاف وحذَر، ولَم أَدِر ِلم خاف أَهـلُ             ) أَشفَق(لَه  ِإنَّ قَو : أَقُولُ

                  ذَِلـكو ناحلَفَّاري ِبِه ِمن مقُوي نِإالّ م ذيؤال ت أَنَّ احلَفْر عِر، مِر املَذْكُوفِْر القَبح ِصِل ِمناملَو
فَأَشـفَق أَهـلُ   : (فَلَو قَالَ .  وأَما أَهلُ املَوِصِل فَال مبرر ِإلشفَاِقِهم كُلِِّهم ِمنه        ِبالتعِب والكُلْفَِة، 

هتارِعب تحلَص ها ِعظَامقُورحيو هوفُرحةَ أَنْ ييشِر خلَى القَبع نياِسيبالع ِصِل ِمناملَو .(  
لَـسِلم ِمـن   ) ِمن اَألياِدي البيضاء: (بدلَ قَوِلِه) ِللْحر ِمن اَأليِدي الِبيضِ ِلما  : (ولَو قَالَ 

معناها النعم علَى اَألكْثَِر واَألشهِر، وِهي ها هنا غَيـر          ) اَألياِدي(اللَّحِن يف هِذِه اجلُملَِة، ألََنَّ      
 ليٍة ِبددوقْصم ِفهصِل و         اِديال اَألي ِديِبِه اَألي فصوا تمِإن اضياِض، َألنَّ البيِإالّ    ا ِبالب ـماللَّه ،

 طَري لَىع    ليالب لِّفاملُؤِة وارِتعاالسِه وِبيشِق الت   يش سردي غُ لَم    يالغَِة شِم البلُوع ـةَ  ئاًئاً ِمنتالب  .
  و عاجلَم فُهصوو  وه)اِدياَألي (   وهِد وِباملُفْر)اُءضيالب ( ِحيص رقَالُ  غَيٍد   : ٍح، ِإذْ يأَياٌء، وضيب دي

ِبيض، ثُم أَيد ادعاَءه هذَا وهو أَنَّ قَبر النِبي ِجرِجيس هو قَبر احلُر اُألمِوي، ِبما نقَلَه عن ابِن                  
يبِخـذَ               : ٍر القَاِئلِ جِجٍد اتـسا مايوز ىديف ِإح سِجيِجر ِبيالن رقَب داهِصلَ شاملَو ارا زلَم هِإن

  .علَيِه
                                                   

   .18ص] 1[
   .18ص] 2[
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 يف ِحيِن أَنَّ الكُتب التارِخييةَ الّيت تبحثُ عِن املَوِصـلِ : [ثُم علَّق املُؤلِّف علَى ذَِلك ِبقَوِلهِ    
  .]1[]لَم تذْكُر أَنَّ فيها مسِجداً ِللنِبي ِجرِجيس ولَم تقُلْ ِإنه توفِّي فيها

ِإنَّ هذَا املَسِجد اِجلرِجيسي كَانَ موجوداً يف املَوِصـِل قَبـلَ أَنْ            : أَي ِإنه يريد أَنْ يقُولَ    
هذَا لَما جاَءها زاِئراً وجده ِفيها، لَِكن الكُتب التارِخييةَ لَم تذْكُره، فَهو            يزورها ابن جبيٍر، ولِ   

فَهو ِإذَنْ موجود وغَير موجوٍد، موجود َألنَّ ابن جبيٍر شاهده فَـذَكَره،            . ِلذَِلك غَير موجودٍ  
. نَّ الكُتب التارِخييةَ لَم تذْكُره، وهذَا تناقُض بين، وفَلْسفَةٌ دقيقَةٌ يف التعِبيـرِ            وغَير موجوٍد ألَ  

ٍر، ِهيوةَ أُمِه ِعدلَيع ِردوا أَنْ ننِكنمذَا يلِِّف هاَء املُؤعأَنَّ اد لَىع:  
بروه أَنَّ هذَا القَبر هو قَبر احلُـر ال قَبـر النِبـي ِجـرِجيس          ِإنَّ العلَماِء الّذين أَخ   : أَوالً

  . مجهولُونَ، وِبناُء حكٍْم تاريِخي علَى مجهوٍل سِريع االنِهياِر
ف نفْسه، وما أَخبروه ِبِه عن      ِإنَّ هؤالِء العلَماَء ِمن أَهِل عصِرنا هذَا، أَدركَهم املُؤلِّ        : ثَاِنياً

  .هذَا القَبِر لَم يسِندوه ِإلَى مصدٍر تاريخي، فَِإخبارهم ِإياه ِبذَِلك غَير مقْبوٍل
 وجـوده، ِإذْ  ِإنَّ عدم ِذكِْر املُؤرخين هذَا القَبر ـ قَبر النِبي ِجرِجيس ـ ال يمنع  : ثَاِلثاً

يجوز أَنْ يكُونَ الشيُء موجوداً، وهو غَير مبحوٍث عنه، ثُم ِإنَّ املُؤلِّف لَم يدِر أَنَّ            
الدليلَ ال يقَام علَى العدِم ِإنما اَألِدلَّةُ ِلِإلثْباِت ال ِللنفِْي، ولَو عرف آداب البحِث              

اذَ               وـتا أُسِم يدِعلْماً ِبالع سالِعلِْم لَي مدِإنَّ ع لَة، ثُماوِذِه املُحلَ هاوا حِة لَماظَراملُن
  .التاريِخ

 ِإدعاُء املُؤلِِّف أَنَّ الكُتب التاريِخيةَ لَم تبحثْ عن هذَا القَبِر، ادعاٌء فَـاِرغٌ، ِإذْ ال              : راِبعاً
  .نسلِّم أَنه اطَّلَع علَيها كُلِّها فَلَم يِجد لَه فيها ِذكْراً

م رمم مـصلَّى اجلَـاِمِع      1918أَنَّ يف سنِة    [ِإنَّ املُؤلِّف نقَلَ عن تاريِخ املَوِصِل       : خاِمساً
ِفيِه رفَات، وقَد فَكَّر الواِقفُونَ علَى      اِجلرِجيسي، ويف أَثْناِء احلَفِْر عثَروا علَى لَحٍد        

فسوِن يب احلُر رقَب وه دذَا اللَّحِخ يف أَنَّ هاريقَاِئِق الت2[..]د[.  
                                                   

   .18ص] 1[
   .18و 17ص] 2[
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           ِمنو ،هحرجا يِه ِبملَيع لِّقعي لَم ِلذَِلكو ،هدمتاعلَ وذَا القَوه لِّفاملُؤ ىضتقَِد ارلُوِم واملَع 
       لَّىصا كَانَ يف ممِإنو ،احلَاِلي را القَبهفي ِة الّيتريف احلُج كُني ِر لَملَّى املَذْكُويف املُص مِميرأَنَّ الت

د وِجد يف لَحٍد هو     ِإذَنْ فَهذَا الرفَات الّذي سلَّم املُؤلِّف أَنه رفَات احلُر بِن يوسف قَ           . اجلَاِمِع
  .غَيِر لََحِد النِبي ِجرِجيس ويف قَبٍر غَيِر قَبِرِه

وعلَيِه فَالقَبر املَنسوب ِإلَى النِبي ِجرِجيس هو غَير قَبِر احلُر، َألنَّ قَبر النِبي ِجـرِجيس يف          
   جِة ِبِه املَوِتِه اخلَاصرجح            الّذي فَاتِه الرِفي الّذي داللَّحو ،لَّىِن املُصِزٍل ععيف م ِهيِة اآلنَ ودو

لَّىيف املُص وه احلُر فَاتر هقَالَ ِإن  .  
ِإسم مقَـاِم   ) يٍشمقْبرةَ قُر (فَأَطْلَقُوا علَى هِذِه املَقْبرِة     : [ثُم فَرع املُؤلِّف علَى ذَِلك ِبقَوِلهِ     

سِجيِجر ِبي1[]الن[.  
لَِكنه لَم يعرفْنا ِباسِم مقَاِم النِبي ِجرِجيس هذَا الّذي أَطْلَقُوه علَى املَقْبرِة املَذْكُورِة،        : أَقُولُ

مقَـام النِبـي    (علَى أًَنَّ   ).  مقَام النِبي ِجرِجيس   فَأَطْلَقُوا علَيِه اسماً هو   : (ولَعلَّه أَراد أَنْ يقُولَ   
سِجيٍة               ) ِجردـدعتٍر موٍة ذَاِت قُباِسعٍة وٍة كَبريرقْبم لَىاِحٍد ال عٍر ولَى قَبع ِإطْالقُه زوجا يمِإن

وِمن بليِغ قَوِلِه املُعِجِز ِعبارته الساِلفَةُ الّيت نقَلْناها لَـك  . كَثيرٍة كَما أَطْلَقَه علَيها مؤلِّفُنا البليغُ    
فَيتِضح ِمن قَوِل ِإبِن جبيٍر ِإنَّ قَبر النِبي ِجرِجيس كَاِئن يف مِحلِِّه قَبلَ مِجـيِء               : [آِنفاً، ونصها 

تب التاريِخيةَ الّيت تبحثُ عِن املَوِصِل لَم تذْكُر أَنَّ فيهـا مـشهداً       ابِن جبيٍر، يف ِحيِن أَنَّ الكُ     
سِجيِجر ِبي2[]ِللن[.  

وأَنت ترى أَنَّ فيها ِمن الركَاكَِة والتعقيِد ما وصلَ ِبِهما منتهى حد اِإلعجـاِز يف               : أَقُولُ
 فَاِف، ولَ   اِإلسقُوأَنْ ي ادأَر لَّهداً يف     : (لَعـوجوكَـانَ م ِبيالن رٍري أَنَّ قَببِن جِل ابقَو ِمن ِضحتفَي

هذْكُرت ةَ لَمِخياريالت بالكُت لَِكنو ،هروزلَ أَنْ يِه اآلنَ قَبِفي وِحلِِّه الّذي هم.(  

                                                   
  .18ص] 1[
   .18ص] 2[
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   ِتِه هاريف ِعب لُهقَوِذِهو) :   بِن أَنَّ الكُتةُ الّيت      ) اخل.. يف ِحيِنيمةُ الزِفيفَافاً، ِإِذ الظّرا ِإسهدزيي
ِجئْت ِحين طَلَعِت الـشمس أَو   : غَير واِضحٍة فيها، ِإِذ العرب تقُولُ     ) ِحين(تدلُّ عليها كَِلمةُ    

  .يف ِحيِن الشمس طَاِلعةٌ
قَالَو] :           ِبـيِر النِد قَبوجنَ ِبووِقدتعِصِل ياِس يف املَوةَ الناملَ ععيلْ ِبأَنَّ الّذي ج رظَه قَدو

مهدِعن سِجي1[]اخل.. ِجر[.  
والّذي جعـلَ   : (لَمقْحم ال فَاِئدةَ ِفيِه، والصواب أَنْ يقُو      ) وقَد ظَهر يلْ  (ِإنَّ قَولَه   : أَقُولُ

وال الباِء اُألخـرى يفْ     ) ِبأَنَّ الّذي جعلَ  : (كَما أَنه ال فَاِئدةَ ِمن الباِء يف قَوِلهِ       ) الناس يعتِقدونَ 
  . ِإلَى تعِديِتِه ِبالباِءيتعدى ِبنفِْسِه فَال حاجةَ) يعتِقدونَ(َألنَّ الِفعلَ ) يعتِقدونُ ِبوجوِد: (قَوِلِه

ويفْهم ِمن قَوِل ابِن جبٍري أَنَّ مسِجد النِبي ِجرِجيس قَد بِقي علَى حالَِتِه ِإلَى أَِن              : [ثُم قَالَ 
  .]2[]استولَى تيمورلَنك علَى هِذِه الِبالِد

 جبيٍر أَنه رأى ِللنِبي ِجرِجيس مسِجداً يف املَوِصِل، ولَم يفْهم           املَفْهوم ِمن قَوِل ابنِ   : أَقُولُ
             تـعسوت ثُـم  ـكلَنرومياِم تِدِه ِإلَى أَيهِه يف علَيع وا هم لَىع ِقيب راملَذْكُو ِجدأَنَّ املَس هِمن

ارى صتاِمِه حيف أَي هتارِعملِّفاملُؤ ذَِلك عيدا يِجداً كَمسم .  
 ِفيِه ِمن ِدقَِّة التعِبيِر ما يعجز عـِن  ]3[]علَى شكِْل جاِمعٍ  ) يعين املَسِجد (فَعمر  : [ويفْ قَوِلهِ 

         املَس رمع ِلم ريأَد تاِب، ِإذْ لَساِن ِبِمثْلٍِِه فَطَاِحلُ الكُتيلَى   اِإلتع اِمعٍ (ِجدكِْل جش (  رمعي لَمو
  !.؟)جاِمعاً(

...      ِبأَربِع درجـاٍت مكْتـوب فَـوق باِبهـا          ) يِريد حجرةَ القَبرِ  (وينزلُ ِإلَيها   : [وقَالَ
    .]4[)]هِذِه ِقطْعةٌ ِشعِريةٌ(

                                                   
   .19ص] 1[
   .20ص] 2[
   .20ص] 3[
، وعليـه أضـفت   )فوق باا على لوح من املرمر هذه قطعة    (مل يذكر املؤلف آل فرج عبارة        .22ص] 4[

  .نقاط ثالث لغرض االطالع
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. مكْتوبةٌ فَوق البـاِب املَـذْكُورِ     ) هِذِه ِقطْعةٌ ِشعِريةٌ  ( اجلُملَةَ   أَنا ال أَعتِقد أَنَّ هِذهِ    : أَقُولُ
ثُـم  . فَخانته بالغَته املُعِجزةُ  ) هِذِه الِقطْعةُ الشعِريةُ  (مكْتوب فَوق باِبها    : ولَعلَّه أَراد أَنْ يقُولَ   
اٍت ثَالثَةً ثَاِنييأَب ذَكَروا همه:  

  َألعتاِبِه فَـأِْت ولُـذْ ِبجــــاِنِبهِ      
  

        رِق يفْ الـسدالص عالٍص مِة ِإخِبِني  
  :]1[   والشطْر اَألولُ ِمنه غَير مستقيِم الوزِن، َألنَّ عروضه مغلُوطٌ ِفيِه، وتصِويبه هكَذَا  

ـ       ذْ ِبجنــــاِبهِ  َألعتاِبِه فَـأِْتي ولُ
  

  الـسر يفْ  ِبِنيِة ِإخالٍص مع الصدِق       
  

       لَ اجلَاِنـبدبـتاس ِن، ِلذَِلكزِة الوِتقَامال ِباسِض وورِبالع متهال ي باَألدي لِّفاملُؤ لَِكنو
ابوالص هباناِب فَجِباجلَن.  

يتِضح ِمن التاِريِخ املَوضوِع تحت هِذِه اَألبياِت أَنَّ        : [ الثَّالثَِة قَاِئالً  ثُم ذَكَر بعد اَألبياتِ   
  .]2[]الباب قَد جددت ِعمارته يفْ هذَا التاِريِخ

وِلماذَا لَم ] 3[ذْكُرهما هو التاريخ املَوضوع تحت هِذِه اَألبياِت وِلماذَا لَم ي        : ونحن نقُولُ 
وكَيف استنتج ِمنه أَنَّ التاريخ املَـذْكُور كَـانَ تاريخـاً     ) املَكْتوب تحت هِذِه اَألبياتِ   (يقُلْ  

  .؟ِلتجديِد ِعمارِة الباِب وحده دونَ غَيِرِه ِمن جدراِن املَسِجِد أَِو املَسِجِد نفِْسِه

                                                   
ولعل ما حصل يف الطبعة الثانية كان خطأ مطبعياً، ووقع اخلطأ           ) جبنابه(ذكر الصويف يف الطبعة األوىل      ] 1[

 بنية إخالص مع الـصدق    : (وقد وهم آل فرج يف كتابة العجز من البيت وذكره          .يف البيت الثالث  
) فـأيتْ (وكذلك كتب يف الرخامة كلمة      . والصحيح ما أثبتناه وكما هو مدون على الرخامة       ) والسر

  . وحتقيق الوزنلغرض إشباع الكسرة
   .ان الباب قد جددت عمارته يف هذا التاريخ: وقد ذكر الصويفّ. 22ص] 2[
بشكل صحيح مع سنة الـنظم   لَم يذكر سيويف األبيات الثالثة وإمنا استدركها الديوه جي يف ملحقه            ] 3[

والرخامـة مـا   . 181و 78ـ75أنظر جمموع الكتابات احملررة يف أبنية املوصل ص   . هـ1208وهي  
  :زالت قائمة على مدخل غرفة الضريح، والبيت األول هو

  ِلنيـِل مراٍد واملَراِم مع اليسِر    ِزيارةُ ِجرجيِس النـيب ِبشارةٌ
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ـلْ     :  احلَقاِضٍح بو رِل غَيوهِخ املَجاريالت ذَِلك ِمن لِّفِه املُؤِعيدالّذي ي احضذَا االتِإنَّ ه
  .  هو عماٌء يف خفَاٍء أَو خفَاٌء يف عماٍء

  
u

  

  
  

  م حبوض واحد1854/هـ1271اشعامل سنة جامع النيب يونس ومنارته اليت بناها عبد اهللا ب
  

                                                                                                                                 
  :كما يأيت وقد دون حتت كلمة عسر سنة البناء والبيت الثالث 

  1208يجيب دعاه تم ينجيِه ِمن عسِر    فََقَد وعد الرحمن من قَد دعا ِبِه
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 وبنيت املنارة احلالية حبوضني عام  1918املنارة نفسها وقد سقط القسم العلوي منها بعد سنة 
  )وثائق غزوان احليايل(1923/ هـ1341

  
هنِصِل: [قَالَ عاملَو ِقيريفْ ش اجلَاِمع قَع1[]ي[.  

  ).يقَع شرق املَوِصِل: (فَيقَالُ) شرقي(الياَء ِمن كَِلمِة اَألولَى أَنْ يحِذف : أَقُولُ
وهو علَى تلٍّ كَِبيٍر يقَالُ ِإنَّ معبد نينوى القَِديِم كَانَ علَيـِه، وِإنَّ ِمحـراب القَبـِر                 : [وقَالَ

  .]2[]ك املَعبِداملَوجوِد اآلنَ يف هذَا اجلَاِمِع هو ِمحراب ذَِل

                                                   
  .شرق املوصل: ويف الطبعة األوىل .24ص] 1[
ؤرخ سعيد الديوه جـي     وقد نشر امل  . [وإن حمل القرب  : ذكر الصويف يف الطبعة األوىل والثانية      .24ص] 2[

جامع النيب يونس، وهو كتاب للرحالة تافرنييه، بني فيه         /العراق يف القرن السابع عشر    : مقاالً بعنوان 
موضوع قدم جامع النيب يونس وهل زامن دير يونان أو دير يونس أن بين على أنقاضه، وقد أشـار                   

ونينـوى يف  (نينوى بقولـه   عند كالمه عن مدينة      133 ص 1الديوه جي اىل كتاب مروج الذهب ج      
زماننا هذا سنة اثنني وثالثني وثالمثائة مدينة خراب فيها قرى ومزارع ألهلها وظاهر املدينة تل عليه                 

وبذلك ال نعلم بالضبط من عمر هذا املسجد سـوى مـا   ) uمسجد وهنا عني تعرف بعني يونس    



 64

أَلْقَى املُؤلِّف كَالمه ها هنا ِبال تفْكيٍر وِبدوِن رِويٍة، وِإالّ فَكَانَ علَيِه أَنْ يبين لَنـا                : أَقُولُ
            لَى تِم كَانَ عالقَِدي ىونين دبعأَنَّ م ِرِهمغَيو نخيراملُؤ القَاِئلُ ِمن وه نم   مهِمـن نمِة، وبولِّ الت

الّذي أَنبأَه أَو ذَكَر لَه أَنَّ ِمحراب القَبِر النبِوي املَوجوِد اآلنَ هو ِمحراب ذَِلك املَعبِد؟ ثُم هلْ          
  . الشريِف ِمحراب كَما يزعم؟ِللْمعاِبِد الوثَِنيِة محاِريب؟ وكَيف يتصور أَنْ يكُونَ ِللْقَبِر

صـريح  ) ِإنَّ ِمحراب القَبِر املَوجوِد اآلنَ هو ِمحراب ذَِلك املَعبدِ        (وقَولُ املُؤلِِّف البليِغ    
ماِم ِمن املَـسِجِد أو مـا    مقَام اإلِ (اِملحراب املُتعارف ِعند املُسِلمين، وهو      ِبأَنه أَراد ِباِملحراِب    

هِبهشي (               ثَـينٍد وبعلَى مع تكَلَّمي هأَن هفَات قَدِه، وِإلَي هبسنِد وبِإلَى املَع ابراِملح افا أَضِإالّ لَمو
   ابرِه ِمحِفي سلَي رييف      ! آثُو ا ِذكْرلَه درو باِريِإنَّ املَح ،معن       ذَكَـر قَـدِد، وآِن املَجيالقُر 

               روا القُـصِبه ادأَر هلَِكنالقَةٌ، وا عِبه اِئِهمِبيَألنلَ وائيرِإس ِنيةً يف بدوجوم تا كَانهآنُ أَنالقُر
M  K   J  :الفَخمةَ واملَعاِبد، قَالَ تعالَى   I  H   G  F   EL  ]1 [ِعدص ا أَيلَوعا وو

         داوِه دلُ ِفيخدالّذي كَانَ ي تيأَِي الب ابراِملحu       ِمن ابرا اِملحوأَت مهى أَنناملَعِة، وادِللِْعب 
u  M  µ   ´  ³  ²سوِرِه وهو أَعاله، وِلهذَا فَِزع ِمنهم، وقَالَ تعـالَى عـن زكَِريـا            

  ¶L  ]2[أَي   نالّـذي ِن اِجلنالَى ععقَال تالِتِه، وِضِع صومِدِه وبعم ِمن ِهملَيع جرخ 
¸  u  M  ¹سخرهم ِلسلَيمانَ     ¶  µ    ´  ³L 

]3[  ـاِلسجمٍة ومٍر فَخوقُص أَي 
ـ كَم باِريحم تيمسِتذَاِل، واالب ٍة ِمننوصفٍَة مريـا    شهلَيع ـاميحي هاِف ـ َألنا يف الكَش

  .وال أَي مِحلٍّ خاص فيها) ال مقَام اِإلماِم فيها(ويذُب عنها، أَو ِهي اِملساِجد أَي نفْسها 

                                                                                                                                 
 يف  19اصيل يف جملة الرابطة، العدد      انظر التف . هـ4ذكر من جتديد األمرية مجيلة احلمدانية يف القرن         

 .452 ص7/2/1945
   .21سورة ص، ] 1[
   .11سورة مرمي، ] 2[
   .13سورة سبأ، ] 3[
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ِز، قَالَ الشزيِد العبع نب رمالِم عيف اِإلس ابرذَ اِملحخِن اتلُ مأَووفريديوهمِإنَّ : ( الس
  وال يف عهِد خلَفَاِئِه بعـده، وأَولُ مـِن           rاملَسِجد الشريف لَم يكُن لَه ِمحراب يف عهِدِه         

             ادفَـاملُر ِبيالن ابرلَ ِمحِإذَا قيِد، وليِة الوارمِز يف عزيِد العبع نب رمع ذَهخكَـانُ     اتِبـِه م 
الّهص1()م(.  

 ) uيعين قَبر نِبـي اِهللا يـونس        (ويظْهر أَنَّ صندوق القَبِر هذَا      : [ثُم قَالَ بعد ذَِلك   
ِنياخلُت ماِهيرِل ِإبِقب ِتِه ِمناراَء ِعمأَثْن مثٌ أَِقيدح2[]م[ .  

دثٌ فَمسلَّم، وأَما ِإنَّ ِإبراهيم هذَا قَد أَحدثَه فَال دليلَ لَـه علَيـِه، ِإذْ               أَما ِإنه مح  : أَقُولُ
يجوز أَنْ يكُونَ القَبر الشريف وصندوقُه كَانا موجوديِن قَبلَ أَنْ يجدد ِإبراهيم اخلُتِني ِعمارةَ              

  .شريِفهذَا اجلَاِمِع ال
فَِإنَّ ابن جبيـٍر وابـن بطُّوطَـةَ        : [ ثُم أَخذَ يستِدلُّ علَى حدوِث هذَا الصندوِق ِبقَوِلهِ       

اكنراً ها قَبذْكُري ا لَممهرغَي3[]و[.  
 ال ينايفْ وجوده ِلجواِز أَنْ يكُونَ ِإنَّ سكُوت ابِن بطُّوطَةَ وابِن جبيٍر عن ِذكِْر القَبرِ  : أَقُولُ

                 ثَـهدأَح قودنلَى أَنَّ الـصلُّ عدال ي اها ِإيِذكِْرِهم مدِإنَّ ع ثُم ،اهذْكُري ا لَممهلَِكنداً ووجوم
لِّفِه املُؤِعيدا يكَم ِنياخلُت ماهيرإب.  

  لَن ازلَ   فَِإذَا جقُوِتِه           : ا أَنْ نارلَ ِزيقَبٍر ويبِن جِن ابملَ زداً قَبوجوكَانَ م فريالش رِإنَّ القَب
               ماِهيـرِق ِإلَـى ِإبودناِث الصدِإح ادنِه فَِإسلَيعضاً، وأَي قودنِه صلَينَ عكُوأَنْ ي ازِصلَ جاملَو

 وِبص ِنيأَنْ                  اخلُت زـوجـةَ، ِإذْ يتِه البلَيا علَ لَنليال دو ،نخيراملُؤ ِمن دقُلْ ِبِه أَحي ٍة لَمٍة قَطِْعير
              لِّـفاملُؤ مزج فكَي ريا ال أَدأَنو ،هدعب أَو لَهِدثَ قَبأُح هأَن أَو ثَهدالّذي أَح وه ِنينَ اخلُتكُوي

أَنَّ اخلُتِني أَحدثَه وأَقَامه، مع أَنه نقَلَ ِبيِدِه ما استدلَّ ِبِه علَى مدعاه هذَا عِن الـدكْتوِر داود              ِب

                                                   
   .264 ص1وفاء الوفاء ج) 1(
   .24ص] 2[
   .24ص] 3[
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   هصا نفَقَالَ م اجلَلَِبي] :         ميِد تهلَى عع ددج سنوي ِبياَء النِم أَنَّ ِبنلُواملَع ِمنـِل    وِقب ِمن كلَنرو
هدعَب ِن أَواِحلي يف ذَِلك مِر أُقيالقَب قودنأَنَّ ص رظْهفَي ،ِنياخلُت ماهيرِرِه ِإبزي1[...]و[.   

            نِحي ولْ هِتِه، هِن ِإقَاممِن زِييعِبت ِزمجي لَم اجلَلَِبي روكْتى أنَّ الدرت تأَنو   ِنـياخلُت ـىنب 
اجلَاِمع اليونسي أَم بعده؟ فَضالً عن جزِمِه ِبأَنَّ اخلُتِني هو الّذي قَد أَقَامه، ِإذَنْ فَقَولُ املُؤلِّـِف      

وزير اخلُتِني هذَا جدد ِعمـارةَ  ِإنَّ ِإبراهيم اخلُتِني قَد أَقَامه ال دليلَ لَه علَيِه البتةَ، هذَا ولَعلَّ ال           
هذَا اجلَاِمع الشريف ِبالنيابِة عن مليِكِه تيمور الّذي كَانَ مولَعاً ِبِإنـشاِء املَـساِجِد وِإقَامـِة                

      ركَِثي كُني اِقِع لَميف الو هالِة، ِإالّ أَنالصِة واداِمِع ِللِْعباجلَو   مقـيال كَـانَ ياِن، وماِإليِن ويدالت 
  .َألقْواِل الفُقَهاِء والعلَماِء والصاِلحين وزناً

 أَنْ يستقيم لَه اخلُلُود ِبفَن ِمن فُنوِن الِعمارِة لَم يسِبقْه أَحد ِإلَى ِمثِْلِه أَو ِإلَى                ]2[ولَعلَّ أَراد 
 يٍء ِمناتِ    شامرِذِه األََهيف ه ذَِلكو ِن الّيت           ]3[هِل املُدِس أَهوؤر ِبِه ِمنورا يف حهمقيالّيت كَانَ ي 

يمكِّنه اُهللا ِمن الغلَبِة علَيها وفَتِحها، وِهي ظَاِهرةٌ غَريبةٌ ِإذَا عِلمنا أَنًَّ عدد هِذِه الرؤوِس كَانَ                
ا               ياِء ِمممفِْك الداِق يف سى اِإلغْرهتنذَا مهأَلْفاً، و نعيبالسو نيتِن ِإلَى الساِييِض اَألحعلُغُ يف بب

قَاِبلُهي أَو اِثلُهما يِخ مارييف الت سلَي.  
البرهانُ الساِطع يف   (عصومي يف ِكتاِبِه    قَالَ العالّمةُ محمد سلْطَاٍن بن محمٍد اخلُجندي املَ       

يمور الكَوزكَانُ اَألعرج، كَانَ ِمن أَجهـِل       اَألمير ت : ( ما هذَا نصه   ]4[)تبرِؤ املَتبوِع ِمن التاِبعِ   
صباً، فَِإنه رأَى ِمن مقْتضى ِسياسـِتِه أَنْ   ، وكَانَ راِفِضياً متعrخلِْق اِهللا ِبما جاَء ِبِه رسولُ اهللاِ  

     ـهأَن ِبـذَِلك هفْسن ِهرشاٍت، ِلياِمخاٍت شارِعمةً، واِلياباً عاً ِقبِليو هنومعزي نِر مولَى قُبع ِنيبي
      الن هِحبِن اِهللا، فَيِدي اِصرناِء، وِلياَألو ِحبم        فْـِسِهمِبن ـهنوفْديو ،هنورـصنيو هنوِدمخيو اس

ونفيِسِهم، فَبنى ِلهذَا الغرِض الِبناياِت العاِلياِت والقُبِب الشاِمخاِت علَى قَبِر قُثَم بِن عبـاٍس              
                                                   

   .26ص] 1[
   .قد سقطت من املؤلف سهواً) أراد(يبدو أن الكلمة ] 2[
   .18 ص1ستودارد، لوثروب، حاضر العامل االسالمي م] 3[
  .44هو رسالة الربهان الساطع ص] 4[
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       هنومسيو ،دقَنرما يف سمهناُهللا ع ِضير) ز اههشدن (  أَي) احلَي املَِلك (    فـرأَسو فرص قَدو
وكَذَا أَمر ِبِبناِء قُبٍة عاِليٍة علَى قَبِر نفِْسِه ِإذَا مات، فَبنوا ما هو املَعروف              . فيها مالِيين الدناِنريِ  

أَي قَبِر اَألميِر، وكَذَا أَمر ِبِبناِء قُبٍة عظيمٍة        ) كُورمير(ـ  ِمن القُبِة الكَبيرِة الشاِمخِة اِملشهورِة بِ     
علَى قَبِر اخلَواجـِة    ) حضرِة سلْطَانٍ (املَشهورِة ِبتركُستانَ، و  ) يسي(وِعماراٍت كَبيرٍة يف بلْدِة     

     ِة سرضح مهدِف ِعنوراملَع ِويسالب دأَمح   ِر ذَِلكغَيو ناِرفيفْـِسِه    . لْطَاِن العِلن بساكْت ِبذَِلكو
  .ِإنتهى ماقَالَه اخلُجنِدي عنه) محبةَ الناِس الغوغَاَء حتى اعتقَدوا فيِه أَنه وِلي اِهللا
      اِحبصو املَقِْدِسي هدرا أَوم لِّفاملُؤ درأَو طَـةَ         ثُمطُّوب ـنابٍر ويبج ناباِن ولْداِب البِكت 

    ذَِلك دعقَالَ ب ذَا اجلَاِمِع، ثُمه نع اجلَلَِبي داود روكْتالداِت    : [ودنتـِذِه املُـسه ِمـن ِضحتي
  .]1[]صِل معبداً آشورياًالتاِريِخيِة أَنَّ مِحلَّ جاِمِع النِبي يونس كَانَ يف اَأل

         لَـولُّ ودا تهِجدن لَم لِّفا املُؤاهنع ِة الّيتِخيارياِت التدنتا املُسِتنعاجرى ملَد نحنلُ وأَقُو
         ِبياِمِع النِحلَّ جِإلَى أَنَّ م ِفيٍف خطَر ِمن رشيت ةً أَواِميِداللَةً ِالِْتز سنوي u   ًـدابعكَـانَ م  

        ِر اجلَلَِبيوكْتكَالِم الد ِمن مفْها يمِإناً وِريويف        (آش ِريوٍز آشِليِدهذَا اجلَاِمِع وِز هِليِده نيأَنَّ ب
     و وهِق، ورِب ِإلَى الشرالغ ا ِمنمهاهجات وٍه هبش هجقَاِط ورا الشماِركْهشاً يِجد دعيٍه ببش هج

فيِه كَثير ِمن مختلَِف أَنواِع اَألبِنيِة العتيقَِة واجلَديدِة ِمما ال يكَاد يحصيِه قَلَم احلَاِسِب كَثْرةً،               
         اِن يف اِإلمهابشتا ال يمهِبأَن حرص قَد روكْتأَنَّ الد رِلهِ    غَيِبقَو مفْهتاِء فَاساِد الِبنوماِد ولْ : ِتدفَه

  ).كَانَ هذَا الدهليز أَخاً ِلِدهليِز الشرقَاِط؟ وهلْ أُنِشئَا ِلغايٍة واِحدٍة؟
           ا اسِإالّ لَمٍة واِحدٍة وايِشئَا ِلغا أُنِنِهمِبكَو ِزمجي لَم هى أَنرت تأَنو    ففَكَي ،ذَِلك نع مفْهت

 سنوي ِبيالن اِمعلَى احلُكِْم ِبأَنَّ جا عنا هه لِّفأَ املُؤرجِإذَنْ تuاً؟ِريوداً آشبعكَانَ م .  
ـ        : [ثُم قَفَّى علَى ذَِلك ِبقَوِلهِ     اِر القَديمـِة   وكَانت ِبعثَةُ ِشيكَاغُو طَلَبت ِمن مديريـِة اآلثَ

  .]2[]ِبالسماِح لَها ِبِزيارِة بعِض اجلَواِمِع
                                                   

   .27ص] 1[
 أن بعثة جامعة بنسلفانيا جـاءت لتنقـب يف          39وأما ما نشره الصويف يف الطبعة األوىل ص       . 27ص] 2[

بقرية الفاضلية وكان الصويف ممثالً عنها كما نشر يف جريدة فىت العـراق العـدد          ) تبه كوره (أطالل  
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ِإنَّ ِبعثَةَ ِشيكَاغُو طَلَبت ِإلَى مديِريِة اآلثَاِر بدالً ِمن قَوِلـِه           : الصواب هو أَنْ يقُولَ   : أَقُولُ
  .ِبنفِْسِه ال ِبالباِء) السماح(ى ِإلَى مفْعوِلِه يتعد) طَلَب(، كَما أنَّ الِفعلَ )طَلَبت ِمنها(

أَنَّ موِقع معبِد مدينِة نينوى هو مِحلُّ جـاِمِع   ) أَي ِمن الِبعثَةِ  (فَعِلمت ِمنهم   : [وقَالَ أَيضاً 
ِة كَانِريواِبِد اآلشاملَع عميأَنَّ جو ،سنوي ِبيِقالنرِب ِإلَى الشرالغ ةً ِمنِجهتم 1[]ت[.  

ِإنَّ مجرد كَالِم هؤالِء الغرِبيين ِمن ِرجاِل هِذِه الِبعثَِة لَيس ِبحجٍة يصح االعِتماد             : أَقُولُ
ه الغرِبـي يِجـب أَنْ يؤخـذَ ِبنظَـِر     علَيها يف تحِقيِق ِمثِْل هِذِه اُألموِر، ِإذْ لَيس كُلُّ ما يقُولُ  

االعِتباِر، َألنه كَغيِرِه يخِطيُء ويصيب، والدعاوى مهما كَانَ نوعها ِإنمـا تثْبـت ِبـاحلُجِج          
  .القَاِطعِة والبراهيِن الساِطعِة ال ِبمجرِد اَألقْواِل

  س فِه كَيلَيـاٍن              فَعهرب لَىع دنست ثَِة الّيت لَمعِذِه الباِل هالَ ِرجأَقْو ِمدتعلِِّف أَنْ يؤاغَ ِللْم
  .يؤيدها ثُم يبين علَيها حكْماً تاِريِخياً أَثَِرياً؟

ِع النِبي يونس ـ ِإنْ صح أَنهم ادعوا  فَادعاؤهم ِإذَنْ أَنَّ موِقع معبِد نينوى هو مِحلُّ جاِم
  .ذَِلك ـ لَم يستِند علَى ما يثِْبته، فَِلذَِلك ال يلْتفَت ِإلَيِه

  .]2[]ويظْهر أَنَّ أَولَ مسِجٍد شيد يفْ نينوى كَانَ علَى عهِد ِخالفَِة املُعتِضِد ِباِهللا: [ثُم قَالَ

                                                                                                                                 
ه يف الطبعة الثانية فكانت بعثة شيكاغو املذكورة جاءت للتنقيب يف           وماذكر. 13/10/1936 يف   267

وأوضح القس سليمان الصايغ أن البعثات األمريكية كانـت مـن جـامعيت             ). خورصاباد(أطالل  
 3 تاريخ املوصل ج   1938ـ  1937فيالدلفيا وبنسلفانيا لقرية الفاضلية واليت اختتمت أعماهلما سنة         

  . بشكل مل يؤثر يف نص الصويفوقد اختصر آل فرج النص.59ص
  .27ص] 1[

 27 من الطبعـة األوىل وص     39يف ص ) على عهد خالفة املعتصم باهللا العباسي     : (ذكر الصويف نصه  ] 2[
اسـتناداً اىل  ) عهد خالفة املعتضد باهللا: (....من الطبعة الثانية، وقد استدرك آل فرج النص أعاله      

املعتصم وهو أبو اسحق حممد بن هـارون الرشـيد      علماً أن   .  من كتاب الصويف وكما مبين     5ص
 .هـ227هـ ومات سنة 218الذي توىل اخلالفة سنة 
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نقْالً عـن ِكتـاِب   ) 5ص(يفْهم ِمن النص الّذي ذَكَره املُؤلِّف يف ِكتاِبِه هذَا آِنفاً         : أَقُولُ
          ِضدتاملُع اهنب اِء الّذياِء الِبنِة كَانَ ِبأَزبولِّ التت ِجدساِن أَنَّ ملْدأَنَّ     ]1[الب هِمن مفْهال يو ،بسح  

راملَذْكُو صالن كنودِضِد، وتِد املُعهلَى عكَانَ ع ىونييف ن ديِجٍد شسلَ مأَو:  
نهر يقَالُ لَه نهر احلُر احتفَره احلُر بن يوسف بِن احلَكَِم بـِن أَيب              ) ِباملَوِصِل(ِبها  : قَال [

شرقي ِمنها علَى جبٍل ِبأَزاِء الِبناِء الّذي بناه املُعتِضد ِباِهللا مسِجد يقَالُ لَه  العاِص ويفْ اجلَاِنِب ال   
  ].يخرج الناس ِللصلَواِت ِفيِه والتبرِك ِبِه كُلَّ لَيلَِة جمعٍة) مسِجد التوبِة(

  ال ي صذَا النى أَنَّ هرت تأنـِد   وهع لَـىكَانَ ع ىونييف ن ديِجٍد شسلَ مأَنَّ أَو هِمن مفْه
ِخالفَِة املُعتِضِد ِباِهللا العباِسي كَما يقُولُه املُؤلِّف، وِإنما يفْهم ِمنه أَنَّ ِللْمعتِضِد ِبناٌء يقَـع أَزاَء                

   ِة، أَمبولِّ التِجِد تسـذَا            ملْ هه ِضِد، ثُمتِد املُعهلَ عداً قَبوجوكَانَ م هأَن حجرذَا فَيه ِجدا املَس
املَسِجد الّذي كَانَ أَزاَء ِبنايِة املُعتِضِد هو عين مسِجِد األِميرِة جميلَِة ابنـِة ناِصـِر الدولَـِة                 

 ِهي الّيت جددت ِعمارته بعد أَنْ تهدم ومضى علَى ِإنشاِئِه وبدِء ِعمارِتِه ما          احلَمداِنيِة؟ أَي هلْ  
هـ وال بد أَنَّ املَسِجد هـذَا  219يقْرب ِمن نحِو قَرنيِن؟ ذَِلك َألنَّ املُعتِضد وِلي اِخلالفَةَ سنةَ     

  داً قَبوجوكَانَ م         سنواِهللا ي ِبين ِجدسمِح، وجاَألر لَىع لَ ذَِلكu      ُةراَألمي هتنب ذَا اآلنَ قَده 
جميلَةُ ابنِة ناِصِر الدولَِة احلَمداِنيِة املُحِسنةُ التِقيةُ الّيت أَغْرقَها عضد الدولَِة البويِهي يف ِدجلَةَ              

 ِبـسواِد املَوِصـِل،     uِإنَّ مسِجد يونس    : (هـ ذَكَر ذَِلك املَقِْدِسي بِقَوِلهِ    371 سنةَ   حوايل
              قَفَتأَولَةٌ وميج هتنب ِجدسأَِسِه ملَى رة، عبولُّ تى تمسِضٍع يوِة يفْ ممالقَدي ىونون دِعن هآثَارو

  .]2[) جليلَةًعلَيِه أَوقَافاً
وِمما لَه ِداللَته أَنَّ    : (قَاِئالً) 73 ص 2ج(وذَكَر ِمثْلَه آدم ِمِتز يفْ ِكتاِبِه احلَضارةُ اِإلسالِميةُ         

         سنوِجِد يساٍت ِلمروز عبأَنَّ س معزكَانَ ي ضعالبu      ِجداملَـس وهِة ومى القَديونين بقُر  
  .]3[)الّذي بنته جميلَةٌ ِبنت ناِصِر الدولَِة يعِدلْن حجةً

                                                   
   .هـ279هو أبو العباس بن أيب حممد املوفق باهللا بن املتوكل، مسي املعتضد باهللا وتوىل اخلالفة سنة ] 1[
   .146أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ص] 2[
 .الدين:  التاسع عشر بعنوانذكر متز عبارته ضمن الفصل] 2[
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 فَهلْ بنِت اَألميرةُ هِذِه مسِجدها اليونِسي هذَا أَزاَء املَسِجِد الّذي كَـانَ موجـوداً يفْ               
 البلْداِن آِنفاً أَم بنته علَى أَنقَاِضِه مجـددةً         العهِد املُعتِضِدي الّذي حدثَك عنه صاِحب ِكتابِ      

  .ِعمارته؟
 سنوي ِجدسلُ أَنَّ مأَما املُتهِمن مفْهي ةَ املَقِْدِسيارِعب لٌ، لَِكنمتحكُلٌّ م u   ـ الّـذي  

ملُعتِضِد ـ قَد تهدم، وقَد بِقيت آثَاره يفْ تـلِّ   يرجح أَنْ يكُونَ املَسِجد الّذي كَانَ يفْ عهِد ا
               ددجت ا لَمهأَن ،ى ذَِلكنعما، وهِجدسلَةٌ مميةُ جرِت اَألمينأِْسِه بر لَىع لُّ الّذيالت ِة ذَِلكبوالت

ترملْ عِم بدهِجِد املُتاملَس ةَ ذَِلكارِعماَءها أَزهِجدسم .  
   حجـرنضاً، وأَي ِسينوِجِد اليةَ املَسارِعم ِنياخلُت ماِهيرِإب هرِزيو ددج كلَنروميِد تهيفْ عو

م لَهعجِة وعالس ِه اآلنَ ِمنلَيع وا هِإلَى م لَهصأَوو هعسو الّذي وه هاِمعاًأَنِجداً جس.  
    سنوا يِدنيِلسذَا، وهu    ِنياخلُت ماهيرِإب هرمع ذَا الّذيِجِدِه هسذَا يفْ مه ِرها قَبدا عم  

ـ        ) حلْحولَ(قَبراِن هما يف ِفلَسطين أَحدهما يفْ قَريِة         يفْ ِكت ـِريمِر اِهللا العيخ ناب هاِب ذَكَر
  ِبقَريِة حلْحولَ علَـى يـساِر        uقَبر يونس بِن متى     : (فَقَال176َ ص 1مساِلِك اَألمصاِر ج  

  ويعرج الزاِئر ِإلَيِه، وعلَيِه ِبناٌء وقُبةٌ، ولَه خاِدمu ،الذَّاِهِب ِمن بلَِد القُدِس ِإلَى بلَِد اخلَليِل    
هترِمائٍَةزعبسو نعيبأَرٍس ومةَ خنِة ساِحلج ِبِه يفْ ِذي ِديهع رآخاٍت، ورم .(  

ويفَ : (ونـص ِعبارِتـهِ   ) 18سفَرنامه ص (وثاِنيهما ذَكَره ناِصر خسرو علَِوي يفْ ِرحلَِتِه        
 خاِرج املَدينِة ناِحيةَ الِقبلَِة، ولَِكن ال يستطيع أَحد ِزيارته َألنَّ      t يقَع قَبر أَيب هريرةَ      ...طَبِريةَ

السكَّانَ هناك ِشيعةٌ، فَِإذَا ذَهب أَحد ِلِزيارِتِه تجمع اَألطْفَالُ وتحرشوا ِبِه وضربوه ِباِحلجارِة،             
ِبجاِنِبها تلٌّ بِنيت علَى ِقمِتِه صومعةٌ جميلَةٌ ِبها        ) كَفْر كَنه (ى قَريٍة تسمى    وِسرت بعد ذَِلك ِإلَ   

 سنوي ِبيالن رقَبuذْبا عهاؤم ِبِه ِبئْرِبقُر ،نتيم ابا بهلَيعو  .(  



 71

  uياحِتِه ِفلَسطين وزار قَبر النِبـي يـونس    ِإنَّ ناِصر خسرو كَانَ قَد زار يفْ سِ       : أَقُولُ
املُواِفق ِللْيوِم الثَّاِلِث والِعشرين ِمن شهِر شعبانَ املُعظَّـم         ) م1047مارس  (هـ  438هذَا سنةَ   

  .]1[تقْريباً

                                                   
   .16سفرنامة ص] 1[
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  ) العمود النسيب لإلمام ابراهيم ااب بشباك مسجد اإلمام ابراهيماللوحة اليت تبني( 
  
      ِريماِء ِللْعِليِل اَألوهناِب مِكت نع لِّفقَلَ املُؤفَـٍر         ]1[نعج ناب وذَا هه ماِهيرِإب امأَنَّ اِإلم 

: وباً علَى ناِفذَِة مرقَِد هذَا اِإلمـامَِ، ونـصه      مرِدفاً ذَِلك ِبما رآه هو نفْسه مكْتu       الصاِدِق  
هذَا مسِجد اِإلماِم ِإبراِهيم املُجاِب بِن جعفَر بِن محمٍد بِن زيِن العاِبِدين عِلي بِن احلُسيِن بِن    [

  .]2[]عِلي بِن أَيب طَاِلٍب
نور اَألبـصاِر يفْ    : ق لَم يواِفق علَى ذَِلك ِبدعوى أَنَّ صاِحب ِكتابِ        ولَِكن املُؤلِّف املُحقِّ  

 ِعند بحِثِه عن أَوالِد جعفٍَر الصاِدِق لَم يذْكُر لَه ولَـداً اسـمه              ]3[مناِقِب آِل البيِت اَألخيارِ   
ماِهير4[ِإب[.  

                                                   
  .63 ص2حممد أمني، ج] 1[
   .، هكذا ذكره آل فرج بتصرف مل يؤثر على نص الصويف29ص] 2[
  .147النيب املختار للشبلنجي ص نور األبصار يف مناقب آل بيت: هو] 3[
   .29ص] 4[
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  اِفنِتراع عم نحنفَراً     وعج اما ِبأَنَّ اِإلمu       ُلقُون ماِهيرِإب هماس لَدو لَه سلَي   :   مـدِإنَّ ع
ِذكِْر صاِحِب نور اَألبصاِر املَذْكُوِر آِنفاً لَه ولَداً ِبهذَا االسِم ال يمنع وجوده، فَاملُؤلِّف ِإذَنْ قَِد       

يؤا ال يلَّ ِبمدتاساهعدم د.  
                وذَا هه ماِهيرِإب امِه أَنَّ اِإلمِفي ذْكُرِر ياِر املَذْكُوصِر اَألبواِب نِكت نع راً آخصقَلَ نن ثُم 

         صذَا النه فَاداِدِق، مفٍَر الصعج نى الكَاِظِم ال ِإبسوم نِإب] :     عـبـى الكَـاِظِم سسوةً انَّ ِلم
          و و اسبالعو ماِهيرِإبا وضالر ِليع مهلَداً، وو نثَالثيو...1[]ِإلَخ[      صذَا الـنلَى هع عفَرو 

  .]2[]ِإذَنْ فَِإنَّ اِإلمام ِإبراِهيم هو اِإلبن الثَّاينْ ِلموسى الكَاِظِم وجعفَر الصاِدق جده: [قَاِئالً
اعتبر املُؤلِّف اِإلمام ِإبراِهيم هذَا االبن الثَّاين ِلِإلماِم موسى الكَـاِظِم ذَِلـك َألنَّ              : أَقُولُ

 ذَكَر ِمن أَوالِدِه عِلياً أَوالً وِإبراِهيم ثَاِنياً أَي ذَكَره بعد عِلـي الرضـا،            صاِحب نور اَألبصارِ  
                  لَـه لَى أَنَّ الكَـاِظمى الكَاِظِم، عسوالِد مثَاين أَو وه ماِهيرلَى أَنَّ ِإبلٌ عِليد يفْ ذَِلك سلَيو

أَحدهما ِإبراِهيم اَألكْبر واآلخر ِإبراِهيم اَألصـغر،       ) ِإبراِهيم(ولَداٍن كُلُّ واِحٍد ِمنهما يسمى      
و         لَىِصِل عاملَو نفيد وا همهِن ِمنياِهيمراِإلب ى، فَأَيضتاملُر ماِهيرِبِإب املُلَقَّب ولَ هأَنَّ اَألو ِقدتأَع

  .ِم يا ترى؟رأِْي املُؤلِِّف الّذي أَداه تحِقيقُه ِإلَى أَنَّ اِإلمام ِإبراِهيم هذَا هو ابن موسى الكَاِظ
ثُم أَيد هذَا النص الّذي نقَلَه عن نوِر اَألبصاِر، وهو أَنَّ اِإلمام ِإبراِهيم هو ابن موسـى                 

: ه فَقَالَت وصححت سالْنامةُ املَوِصِل نسب   : [الكَاِظِم ِبنص آخر نقَلَه عن سالْنامِة املَوِصِل فَقَالَ       
  .]3[..]اِإلمام ِإبراِهيم املُجاب هو ابن موسى الكَاِظِم بِن جعفٍَر الصاِدِق

ِإنَّ التصحيح الّذي نسبه املُؤلِّف ها هنا ِإلَى السالْنامِة املَوِصِليِة وارتضاه ِبعـدِم             : أَقُولُ
 غَير صحيٍح، ذَِلك َألنَّ اِإلمام ِإبراِهيم املُجاِب هو ابن محمٍد العاِبِد بِن موسى              اعِتراِضِه علَيهِ 

                                                   
اجعة كتاب عمدة الطالب البـن      وحني مر  .، ذكره آل فرج بشكل مل يؤثر على نص الصويف         30ص] 1[

 ستني ولداً، سبعة وثالثني بنتاً uوولد موسى الكاظم : [ وجدت ان النص ورد هكذا196عنبة ص
  . ابراهيم املرتضى وحممد العابد: منهم...] وثالثة وعشرين إبناً

   .30ص] 2[
   .30ص] 3[
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الكَاِظِم، فَالكاِظم ِإذَنْ جده ال أَبوه، وتفْصيلُ ذَِلك راِجعه يفْ ِكتاِب عمدِة الطَّاِلِب يفْ أَِنساِب   
   .]1[آِل أَيب طَاِلٍب

  .]2[]هذَا ما أمكَننا العثُور علَيِه ِبحق اِإلماِم ِإبراِهيم:[ثُم عقَّب علَى ذَِلك ِبقَوِلِه
هذَا ما أَمكَننا العثُور علَيِه ِمن نسِب اِإلماِم ِإبراِهيم بدلَ          : الصواب هو أَنْ يقُولَ   : أَقُولُ

ها هنا البتةَ، وَألنَّ البحثَ كَانَ عـن        ) احلّق(ِإذْ ال مناسبةَ ِلِذكِْر     ] حق اِإلماِم ِإبراِهيم  ِب[قَوِلِه  
  .نسِبِه ال عن حقِِّه

  .]3[]ِمن أَهم الوثَاِئِق التاِرِخييِة الّيت تثِْبت أَثَر هذَا املَوِقِع: [ثُم قَالَ
ِإنَّ هذَا املَوِقع موجود ِبعيِنِه كَاِمالً مشاهداً ِبالعياِن، واِألثْر هو بِقيـةُ الـشيِء              : أَقُولُ

ـ     ] ِإثْر هذَا املَوِقِع أي بِقيته    [فَكَيف يثِْبته املُؤلِّف ِبأَهم وثَاِئِقِه التاريِخيِة        ه مع أنه موجـود كُلُّ
  .كَاِمالً ؟

  .]4[]وعليِه فَمرقَد اِإلماِم ِإبراِهيم ِمن أَقْدِم املَراِقِد املَوجودِة يفْ املَوِصِل: [ثُم قَالَ

                                                   
و ابن حملمد العابد بن موسى      من كتاب عمدة الطالب الذي يؤيد كون ابراهيم ااب ه          216أنظر ص  ]1[

ومن خالل ما تقـدم مـن       . الكاظم، وأن ابراهيم املرتضى شخصية أخرى وهو ابن موسى الكاظم         
األدلة اليت قدمها املؤلفان جند أن رأى املرحوم سعيد الديوه جي يف تعليقه على مسجد اإلمام إبراهيم               

ون يف هذا املرقد هو الشيخ ابراهيم املهـراين      املدف: [موضوع الفقرة أن له رأياً خمالفاً جداً، هذا نصه        
اجلراحي صاحب قلعة اجلراحية، ومن أتباع الشيخ عدي بن مسافر اهلكاري، كان قد عمر املـسجد    

هـ واختذ جبانبه تربة لزوجته حسنة خاتون بنت القرابلي كما هو مكتوب عليهـا، مث ان                498سنة  
ان بدر الدين لؤلؤ اختذ فيه مشهداً لالمام ابراهيم بن          و. الشيخ ابراهيم بعد وفاته دفن يف هذه التربة       

إالّ أن ما استدركه الباحث يوسف ذنـون    . 1هامش  2/64انظر منهل األولياء    ]  tجعفر الصادق   
 كما يف الرسم رقم     998 ليؤكد لنا أن سنة إمتام البناء هو         1967لسنة   / 23ونشره يف جملة سومر م    

  .237ص) 4(
     .30ص] 2[
330ص
   .31ص] 4[
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، وِهـي مرقَـدu     واَألقْدم ِمنه املَراِقد الشريفَةُ ِلبناِت سيِدنا احلُسيِن السبطِ       : أَقُولُ
تالس       ايراِب السلَِّة بحِن يفْ ميِت احلُسةَ ِبنسفيلَّـِة          ]1[ نحكُلْثُـوٍم يف م ـا أُمِتهأُخ قَدرمو 

                                                   
رباط قدمي يسمى الست نفيسة، وهو مسجد صغري يضم حمراباً نفيساً من املرمر خالياً من الكتابـة،                 ] 1[

) جممـوع الكتابـات لـسيويف   (يذكره الناس بأنه مقام الست نفيسة، ذكره الديوه جي يف ملحـق   
م الـسراي  باسم محـا   من الكتاب املذكور أنه كان مسجدا26ً، ويذكر يف هامشه للصفحة   170ص

داخل احلصن الذي أسسه املغول قريباً من السراي، وهو عبارة عن مسجد صـغري يـنخفض عـن           
ويف .  كما يف أعلى باب املـصلى      1057األرض احمليطة به مبقدار مترين وقد ثبت تارخيه سيويف سنة           

 هذا مسجد الصوفية ومقام السيدة نفيسة بن علي رضي اهللا         : هـ كان قد كتب علي بابه     1345سنة  
يف .. مقام الست نفيسة بنت احلسن بن زيد بن احلـسن     :(110وذكر العمري يف منيته ص    ..). عنهما

  وجود مـسجد    2/211وذكر العمري يف منهله   ).موضعني وعندمها مسجدان وليس فيهما قبور تزار      
  .عرف مبسجد السيدة نفيسة مبحلة باب العراق قريباً من السور

فوجدته قد جددتـه    : 2006كانون األول   /16ن هذا الرباط بتاريخ     أما من خالل متابعيت امليدانية ع     
) م1985هـ املوافق سنة    1405هـ وأكمل سنة    1403صديقة بنت امحد بكر محو احلاج خليل سنة         (

ويقع املزار ـ كما كتبت اللوحة احلجرية عليه ـ يف حملة حوش احلمام واملسمى حالياً مبحلة الـنيب    
 واللوحة مثبتة فوق باب حديدي يقع جنوب البناء الذي يـضم            19ق   زقا 220رقم احمللة   / جرجيس

املسجد املشترك مع مسجد شيخ السبعة املعروف يف مصادره حبمام السراي ـ ولعل قول آل فـرج   
مبحلة باب السراي أتت من هذه التسميةـ وعند ميني مدخل هذا الباب أي بظهر احملراب سـرداب         

ور، ويف إحدى زوايا املقربة يسار املدخل قربان أحدمها دفن فيه احلاج    رمم حديثاً وجبانبه عدد من القب     
  .   والقرب الثاين المرأة2005ـ 1931حممود علي أمني املعاضيدي 

مسجد شيخ السبعة   : [(أما من اجلهة الشمالية فهناك باب حديد آخر فوقه لوحة حجرية كتب عليها            
هـ، وجددته صديقة بنـت     1345ورمم سنة   هـ،  1057عمره الشيخ يونس سنة     )] محام السراي (

فهو إما أنـه  ) شيخ السبعة(ومل أدر ِلم مسي بـ . هـ1405امحد بكر محو احلاج خليل رمحها اهللا سنة       
كان يف هذا املسجد شيخ لتدريس القراءات القرآنية السبع، وإما كان شيخاً لسالكي طريقة صوفية               

  . بالتجارةعددهم سبعة، وإما نسبة لشيوخ األصناف اخلاصة
وهذا املسجد املشترك مع املزار الذي ال يفصله شيء عن مزار الست نفيسة يضم يف اجلهة اليمىن من                  

هـ، 1327أسومة عبد احلافظ املتوفية سنة    : خارج املسجد قبوراً تزيد على عشرة قبور، منها السيدة        
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فَمرقَـد  : ( وبعد أَنْ قَـالَ    ]2[ ومرقَد الست فَاِطمةَ قُرب اِإلماِم يحيى أَيب القَاِسمِ        ]1[اخلَاتوِنيِة
اِم ِإبِجِدِه فَقَالَاِإلمسِة مارِعم نمز نِبيي عراِقِد شِم املَرأَقْد ِمن ماهير :  

                                                                                                                                 
 بن حممد احلاجي خليـل     هـ، وعلي بن حيو   1245محزة بن حممد احلاجي خليل سنة       : واملقتول ظلماً 

  . هـ، وعلي بن احسني العلي، وحممد بن حسني1304سنة 
أن السيدة نفيسة هي ابنة أمـري املدينـة   : 185 ص2وقد أورد ابن تغري بردي يف النجوم الزاهرة ج        

املنورة األمني احلسن بن زيد بن احلسن بن أيب طالب انتقلت مع زوجها إسحاق بن جعفر الـصادق                  
  .هـ، وكانت صاحبة الكرامات والربهان208 مصر وماتت ودفنت فيها سنة من املدينة اىل

ويف املوصل أمكنة عديدة متعـددة    : ( ما نصه  210 كما ذكر صاحب االنتصار يف خمطوطه يف الورقة         
يسمى كل واحد منها مبقام السيدة نفيسة، مكان قريب من السور يف مسجد قدمي ومكـان آخـر                  

وليس فيها قبور، والظاهر إا أمكنة سكناها ومتعبـداا رضـي اهللا      بقرب السوق ومكانان آخران     
فضالً عن كل ما ورد فقد ذكـر        ). تعاىل عنها، أو متعبد نفيسة أخرى من أهل البيت النبوي املطهر          
أن هنالك نفيـستان    ) السيدة نفيسة (السيد طه عبد الرؤوف وهو أحد األزهريني يف كتابه املوسوم           

  .  14ربى هي عمة الصغرى بنت احلسن األنور، صكربى وصغرى، وأن الك
 عن الست كلثـوم مـا   210مل تذكره املصادر اليت بني أيدينا، وقد ذكر صاحب االنتصار يف الورقة     ] 1[

هذا هو املشهور املتواتر يف بلدتنا وعند ساداتنا احلـسينية، وهلـا      ... هي بنت اإلمام احلسني     : (نصه
مللوك املتقدمني، دم فعمره بعض الناس، ولعل هذه السيدة الطاهرة         مشهد قدمي حمترم من بناء بعض ا      

ومل يبني لنا    ).املطهرة هي أم اإلمام اهلمام حيىي ابن القاسم اليت تزوج ا أبوه القاسم يف أرض كربالء               
  .حمل املشهد ولعله دم بعد ذلك وأمهل

زرت : ( عليها الديوه جـي بقولـه      علق) مرقد أم كلثوم قرب القلعة    : (105أما العمري يف منيته ص    
املكان وهو عبارة عن قبة صغرية مائلة اىل االدام خالية من الكتابات وقد اختذ حوهلا حمالت لبيـع                  

والقلعة هي ايج قلعـة    ). األخشاب جياورها قبور قليلة واملكان يف الوقت احلاضر مقربة آلل مسطوين          
 حملة اخلاتونية أا مرقد آخر بالتسمية نفـسها واهللا        مبحلة امليدان، ولعل ما ذكره آل فرج من أا يف         

  .اعلم
  ).هلا مقام قريب من قلعة املوصل: (76والعمري يف منهله ص

هكـذا  .. هي بنت اإلمام احلسني   : ( عن الست فاطمة ما نصه     210ذكر صاحب االنتصار يف الورقة      ] 2[
 امللوك املتقدمني تاريخ عمارته سنة مكتوب على باب مشهدها احملترم، وهو مشهد قدمي حمترم من بناء          
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وأربعمائة من اهلجرة هكذا رأيت مكتوباً على باب مشهدها احملترم باخلط القدمي وليس يف داخله               ... 

فتشرف ذلك املكان بسكناها فبنوا عليه هذا املشهد لـئال    ... قرب، فالظاهر انه قد سكنت هناك أياماً      
السيدة فاطمة من آل البيت هلا قرب يف مسجد         : (139 ص 2أما العمري يف منهله ج    ). تندرس آثارهم 

ومـا  . اإلمام عبد احملسن، وال أعلم أي الفواطم هي، فلعلها بنت احلسني اليت تزوجها احلسن املـثىن  
  ).أظن تلك طَرقَِت املوصل، والظاهر أا بعض السيدات املتصلة نسبتها بآل رسول اهللا

ت املرقد ضمن أرض تعود آلل النقيب حيث قام السيد نـزار       ومن خالل املسح امليداين له فقد وجد      
 قاعة للمناسبات مساها باسم ولده علي على أرض املرقد ومجيعها ضمن جامع اإلمـام              بإنشاءالنقيب  

وأحاطه بسياج، كمـا   هـ1383حمسن، وهو على نشز من األرض جدده السيد رؤوف النقيب سنة      
صبتا خبرسانة، ومقربة أخرى خارجه، واملرقد يف سرداب عليه         تضم املساحة اليت فيها املرقد مقربتان       

قبة خمروطية بسيطة، والقرب يف السرداب مغطى بصندوق خشب يرتل إليه بدرجات سبع، وقد ذكر               
يل بأن السرداب فيه أكثر من قرب أخرجت شواهدها منه، ومن الشواهد احلجرية داخل الـسرداب                

  :مهاهـ و1304بيتان من الشعر نظما يف سنة 
        اِئجيـوح ـتفَعـايلْ رالع اِبـكِإلَى ب  

  
       لَـهأَه ـتأَن ـلَ الّـذيالفَض كأَلْتس  

  

   فَّعــش طَفَى أَتــص ـــه املُ ــت ِبطَ   وِجئْ
  

       ـعـِه أَطْمـا ِفيـالً ِلمأَه أَكُـن ِإنْ لَمو  
  

  :هـ ومها1346وبيتان آخران نظما سنة 
   لَنـــا  إلَهي ِبمـزاٍر سـلَته رحمـةً      

  
        ينِم فَـِإنظـيِب العالكَـر ينْ ِمـنأَِجر  

  

          فَعـشي كـدِعن ناِصـييفْ الع ـوه نمو  
  

       عـرِبالـذُّلِّ أَض ِجئْت يبر اِبكِإلَـى ب  
  

  :وبيتان يف حق زوجة حسن النقيب كما مدون فيهما
ــى  ـــؤ ذَاك املُنتقَ ــِب وكُفْ قيالن أُم  

  
  ترـا       سِدهورو مـوـانُ اخلُلْـِد يِجن  

  

ــة     لَِويِة العادــس ــب ال قين نــس ح  
  

ــة ــٍم تِحيـ ــت َألرواِح رسـ   وأَقَامـ
  
  :كما عثرت على رخامة بقي منها العجزين اآلتيني

.......................................  
............................................  

   ء يلَـة      رزقيـِر عيِت خـوِجــلُّ ِبم  
  

  والِفعلُ ينِبـيُء عـن زكـاِء أرومـة        
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  .]1[]يصاِدف ذَِلك يفْ أَياِم حكِْم السالِجقَِة يفْ املَوِصِل[
            مفْهالقَاِريُء ي كَادكَةً ال يكيةً رقَّدعِذِه مِتِه هارى ِبِعبأَت هأَن رٍح، َألنَّ    غَيوضا ِبوهِمن هادرم

، وال نعلَم ما هـو      )يصاِدف(لَم ندِر هلْ هو فَاِعلٌ أَو مفْعولٌ ِبِه ِللِْفعِل          ) ذَِلك(اسم اِإلشارِة   
 جملَِتِه الساِبقَِة ـ فَكَيف يتمكَّن  املُشار ِإلَيِه ِبِه ِإنْ كَانَ يعين ِبِه املَرقَد ـ َألنه تقَدم لَه ِذكْر يفْ 

أَعين ) املُصادف(ثُم ما هو    . املَرقَد وهو الردم واِحلجارةُ أَنْ يصاِدف أَي يِجد ويالِقي غَيره ؟          
       يدعلُ املُتالِفع هطَلَّبتي لَ ِبِه الّذيواملَفْع)اِدفصألَ )يلُّ       ؟ ودٍة تنِن قَريوِبد ذَفَهح الغيٍب ببس ي

  .علَى حذِْفِه؟ وِلماذَا خصصت هِذِه املُصادفَةُ ِبأَياِم حكِْم السالِجقَِة؟
فَلَـم  } وِصـلِ أَيام حكِْم السالِجقَِة يفْ املَ   ) املَرقَد(أُنِشئَت ِعمارته   {:ولَعلَّه أَراد أَنْ يقُولَ   

 ربيعاِتِه التوقَلَ ِإلَى ِذكِْر              . يتانِصِل والِجقَِة يفْ املَوكِْم السةَ حدِصِل مِخ املَواريت نقَلَ عن هِإن ثُم
ماِم ِإبراِهيم وال ِبمرقَِدِه    مدرسِة الطُّغرائي، وتكَلَّم علَى منِشِئها، وكُلُّ ذَِلك لَيس لَه عالقَةٌ ِباإلِ          

  .وال ِبمسِجِدِه
أَمـا  : [عن حسنةَ خاتوٍن ابنةَ القَرابلي الّيت لَها تربةٌ ِبجاِنِب تربِة اِإلماِم ِإبراِهيم     : ثُم قَالَ 

ِإنه ِمـن   : بيها يفْ تاريِخ الكَاِمِل حيثُ ِقيلَ     حسنةُ خاتوٍن ِبنِت القَرابلي فَقَد عثَرنا علَى اسِم أَ        
  .]1[]قَبيلٍَة ِمن التركُماِن يقَالُ لَها ِسلْفَركَانْ

                                                                                                                                 
  :وقد كتب على رخامة خبط الثلث اجلميل األبيات اآلتية

  ياأَكْرم اخلَلِْق ما يلْ مـن أَلُـوذُ ِبـهِ         
  

        اِهـلٌ يبلُ اِهللا جـوسر قـضيي لَنو  
  

   العِمـمِ  ِسواك ِعند حلُـوِل احلَـاِدثِ       
  

  ِإذَا الكَريم تجلَّى ِباســـِم ِمنـتِقمِ      
 

  
السيد حممد جواد بن الـسيد      : وقد دفن معظم ذراري آل النقيب فيه كما بقي من شواهدهم، منهم           

هـ، والسيد  1313هـ، والسيد حممد تقي بن السيد حسن النقيب يف شعبان سنة            1312حسني سنة   
هـ وقد أرخ وفاتـه إمساعيـل الكـبري سـنة     1346شوال سنة حيدر بن السيد عبد الغين يف شهر      

  .  ، وخدجية كمال خاتون بنت شريف224هـ انظر كتابنا بالعنوان نفسه ص1366
   .31ص] 1[
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. ذَكَر حسنةَ خاتوٍن هِذِه أَنه عثَر علَى اسِم أَبيها يفْ الكَاِمِل ولَِكنه ِلـم يـذْكُره               : أَقُولُ
  ىوعدلَـِة                وقَبي ِمـن وابلي هأَنَّ القَر ٍة َألنَّ الكَاِملَ ذَكَرححيص رِه يفْ الكَاِمِل غَيلَيِرِه عثُوع

فَِهي كَِلمةٌ ترِكيـةٌ    ) القَرابلي(أَما كَِلمةُ   . ِسلْفَركَان التركُماِنيِة فَقَطْ وسكَت عن ِذكِْر اسِمهِ      
ولَيست ِهي اسم أَيب حسنةَ خاتوٍن كَما يزعمه        ) البين السوادِ (أَو  ) روف ِباَألسودِ املَع(معناها  

أَما حسنةُ خاتوٍن فَقَد عثَرنا علَى ِذكٍْر       : (املُؤلِّف، فَهو ِإذَنْ لَم يعثَر علَى اسِمِه أَبداً، ولَو قَالَ         
  .لَصحت ِعبارته)  يفْ الكَاِمِلَألبيها

                                                                                                                                 
  .36ص ]1[
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  2007باب مزار الست نفيسة سنة 
  

                                     
  
  
  
  
   

  2007مقربة السيدة فاطمة سنة 
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  )وثائق غزوان احليايل( قبل هدم مسجده 1912نادرة للجامع النوري الكبري صورة 

  
      ارهنأَنْ ي رواَألن ذَا اجلَاِمعه كشا أَو1[لَم[        ِتِهمنَ ِبألْـِسنوِصـِلياملَو متاه هانينب ىاعدتيو 

 احلُكُومِة أَنْ تهتم ِبتجديِدِه وتعميِرِه، فَسرعانَ ما لَبت         وأَقْالِمِهم ِبشأِْنِه، وطَِفقُوا يطْلُبونَ ِإلَى    
        ـنب طَفَىـصثَلَ ماَألم ِريِت السجرِرِه املَالَ الكَايفَ وميعِلت تصصخِتِه، واهجذَا ِلوه مهطَلَب

ِباِإلشراِف علَى ِعمارِتِه وعلَى اإلنفَاِق علَيها، فَقَـام ـ    أَنْ يقُوم ]2[احلَاج محمٍد الصابوينَّ 
   هركَانَ غَي فَقٍَة لَوِبن هرمعاٍم، وِقي ريا خِهملَياِف عراِإلش ِبِه ِمن طَلَعا اضراً ـ ِبمياُهللا خ اهزج

  فَقَها أَنم افعأَض فَقا َألنِبه مقَوـِة،  ياِنيرمِة العسداِسٍع يفْ اهلَناطِّالٍع و ذُو هَألن ِه، ذَِلكلَيع وه
  .وذُو ِخبرٍة تامٍة يفْ اِإلنفَاِق علَى العمراِن

                                                   
   .1939هدم اجلامع النوري سنة ] 1[
مـري  تع: مصطفى الصابوجني من التجار املربزين يف املوصل، له مربات   عديدة منها       ) 1954ـ1885](2[

  .وارسال البعثات من طالب العلم املواصلة اىل األزهر الشريف على نفقته اخلاصة اجلوامع واملساجد
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اآلنَ علَى سـطِْح    وِمما هو جدير ِبالذِّكِْر والشكِْر أَنه عمر هِذِه املَنائَر االربعةَ املَوجودةَ            
  :]1[اجلَاِمِع يفْ زواياه االربِع ِمن خاِلِص ماِلِه اخلَاص، وكُنت قَد أَرخت ِإنشاَءها ِبهِذِه اَألبياِت

  ــآِثر ــى املَـ ـــذَا تبنـ   أَفَهكَــ
  

ــصطَـفَى   ــاِئر مـ ــِذي منـ   هـ
  

ِذكْــــراً لَـــه تـــرأَكْب قَـــد  
  

كُـــنِإنْ ي ـــواههـــادش قَـــد   
  

ــصطَفَى    ــيد ِلمـ   أَرخـــت ِشـ
  

   ــاِخر ــدنيا املَفَـ ــشاد يفْ الـ   وتـ
  

 ــاِبر ــه يفْ اَألكَـ ـــد وحدتـ   قَـ
  

   ــر ـــر ذَاِك ــا كَبـ قَهــذْ فَو م  
  

   ــاِبر ـــِم املُكَ ــى رغْ ــن علَ   لَِك
  

 ــاِير ـــوري منـ ــاِمِع النـ   يفْ جـ
  

  
ذْكُور السيد مصطَفَى الصابوينُّ أَنْ يِخلِّد اسم منِشِئِه وهو املَغفُور لَه           وقَد أًَراد السِري املَ   

السلْطَانُ نور الديِن زنِكي يفْ ِكتابِة اسِمِه علَى رخامٍة يضعها يفْ اجلَاِمِع يفْ مِحلٍّ باِرٍز فيـِه،                 
ف هذَا الِكتاِب الّذي تفَرغْنا ِلنقِْدِه وهو أَحمد الصويفُّ بن عِلي املَوِصـِلي أَنْ      فَأَشار علَيِه مؤلِّ  

يكْتب علَى الرخامِة مع اسِم السلْطَاِن نوِر الديِن زنِكي علَيِه الرحمةُ اسم من والّه ِعمـارةَ                
وهو علَى زعِمِه محمٍد املَالِّء املَوِصِلي واسم مِن اقْترح علَيِه ِبناَءه يفْ املَكَاِن الّذي              جاِمِعِه هذَا   

  .هو فيِه اآلنَ وهو علَى ظَنِه الشيخ عمر املَالُّء
     مهاِل الثَّالثَِة وجالِء الرؤاُء هماس تلْطَانُ: فَكُِتبالس       ـدمحم خيالشو ِكينِن زيالد رون 

املَالُّء والشيخ عمر املَالُّء علَى رخامٍة وِضعت فَوق اِملحراِب ِبحالٍَة يتِجـه ِإلَيهـا املُـصلُّونَ           
ما يفْ هِذِه الصخرِة غَلَطٌ يفْ غَلٍَط، غَلَطٌ        ولَما كَانَ كُلُّ    . وينحنونَ أَمام اسماِئِهم أَثْناَء الصالةِ    

يفْ ما كُِتب علَيها، غَلَطٌ يفْ وضِعها أَمام املُصلِّين فَوق اِملحراِب يفْ اِجلهِة الّيت يسجدونَ ِإلَيها،             
ِم فَأَبانوا ِباِحلجِج الداِمغـِة والبـراهيِن       لَم يرتِض ذَِلك أُولُوا الفَضِل ِمن حملَِة الِعلِْم واَألقْال        

                                                   
   .223ص) إمساعيل الكبري األديب واملؤرخ(نشرت هذه األبيات يف كتابنا املوسوم ] 1[
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الالِّمعِة غَلَطَ وضِع هِذِه الصخرِة يفْ ِقبلَِة املُصلِّين فَوق ِمحراِبِهم وخطَأَ ما كُِتـب علَيهـا،                
  .]1[ونشروا ذَِلك يفْ مجلَِّة اجلَزيرِة الزاِهرِة املَوِصِليِة

               اِن ذَِلـكيِبب متِن اهلَ مأَو اجلَلَيب داود روكْتالدو جي هويالد دعياذُ ستاُألسا وأَن تكُنو
ِمـن  وقَد كَتبت جزءاً خاصاً حاِفالً ِبكُلِّ مـا دار          . اخلَطَِأ البيِن ِبما أَذَعناه ِبأَلِْسنِتنا وأَقْالِمنا     

البحِث عن هِذِه الرخامِة وحولَ غَلَِط ِكتابِتها وخطَِأ وضِعها فَوق اِملحـراِب، فَراِجعـه ِإنْ               
أَنَّ               . ]2[ِشئْتو ِكينِن زيالد رولطَانُ نالس وذَا هه رالكَبي ى اجلَاِمعنب ِه أَنَّ الّذيفي تأَثْب قَدو

لّذي تولَّى ِعمارته هو الشيخ عمر بن محمٍد املَالُّء ال أَنْ أَشار ِبِعمارِتِه هو الشيخ عمر املَالُّء          ا
  . لرخامِةوأَنَّ الّذي تولَّى ِعمارته هو أَبوه الشيخ محمد املَالُّء كَما قَد كُِتب غَلَطاً علَى ِتلْك ا

  .]3[]يفْ كُلِّ وجٍه ِمن وجوِهها نقُوش: [عن منارِة هذَا اجلَاِمِع: وقَالَ
يفْ كُلِّ وجٍه ِمن أَوجِهها نقُوش، َألنَّ الوجوه جمع كَثْرٍة، واملَنارةُ           : الصواب أَنْ يقُولَ  : أَقُولُ

  .ثيرٍةغَير ذَاِت وجوٍه كَ
  .]4[]ينقُص قُطْرها تدريجياً حتى يبلُغَ ِمتريٍن وكُسوٍر: [وقَالَ أَيضاً عِن املَنارِة املَذْكُورِة

                                                   
   .1946 لسنة 8 و 7يف العددين ] 1[
هـ ونـشره   1367كتبه سنة   ) حِو ما كُِتب علَى الرخامةِ    وكْف الغمامِة ِلم  (وهو أثر للمؤلف بعنوان     ] 2[

إحتاف األلباء من تـاريخ  (وكذلك ما مجعه خبط يده يف كراس مساه     . مركز دراسات املوصل بتحقيقنا   
ضم فيه مقاالت وردود الباحثني على الصويف، أمثال اجلليب والديوه جي والقـس              )املوصل احلدباء 
 .رمحاين والصويف

  .41ص] 3[
   . بتصرف من آل فرج41ص] 4[
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  2007وجهان من نقوش منارة اجلامع الكبري سنة 

َألنَّ كُسوراً مـصروف  ] ن اِملترِ حتى يبلُغَ ِمتريٍن وكُسوراً مِ    : [الصواب أَنْ يقُولَ  : أَقُولُ
هنِوينت ِجبي.  

  .]1[]قَد أَصاب حروفَها العطَب يعسر ِقراَءتها: [عن ِكتابٍة يف ِمحراِب اجلَاِمِع: وقَالَ
  ].عسر ِقراَءتهاقَد أَصاب حروفَها العطَب ِلذَِلك ت: [والصحيح أَنْ يقُولَ: أَقُولُ

  نياِبِكيِن اَألتقَالَ عو] :          ِهملَـيا عورصتِج فَانناإلفْر نيبو مهنيب اِقعِت املَورج نالّذي مهو
لَِتِهمود ِمن رٍم آخِة ِقسداعسِن مو2[]ِبد[ .  

 ما، لَم يِرد يفْ الفَصيِح نثْـراً وِإنْ ورد ِتكْرارهـا يفْ        يفْ جملَةٍ ) بين(تكْرير كَِلمِة   : أَقُولُ
ديالِكن ِر، قَالَ املُقَفَّععالش:  

  أَيب ــين ب نــي بو ينــي ب ــذي   وِإنَّ الّ
  

  وبــين بــين عمَــي لَمختِلــف ِجــدا  
: صحاِء ِتكْرارها، فَال يسوغُ ِعندهم أَنْ يقَـالَ مـِثالً         وأَما يفْ النثِْر فَلَم يِرد يفْ كَالِم الفُ         

جرى بحثٌ بين زيٍد وعمٍرو ِبدوِن تكْريـِر        : بلْ يقُولُونَ ) جرى بحثٌ بين فُالٍن وبين فُالنٍ     (
  ).بين(كَِلمِة 

                                                   
   .42ص] 1[
   .44ص] 2[
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جمـع  ) املَواِقـع (ملَِتِه هِذِه لَيس ِبذي وقٍْع حسٍن َألنَّ        يفْ ج ) املَواِقع(ثُم ِإنَّ ِذكْر كَِلمِة     
َألنَّ } ...بيـنهم ) الوقَـاِئع (وجرِت  {: واملَوِقع مكَانُ الوقُوِع، ولَعلَّه أَراد أَنْ يقُولَ      ) موِقٍع(

   عمج قَاِئعٍة(الوعقيا    )وِب وةُ احلَرمدص ِهيقَـاِئِع         ، والوو اِقـعاملَو نيب قفَري لَم هاِل، لَِكنلِقت
  .فَأَورد األولَى بدلَ الثَّاِنيِة، فَلَم يك موفَّقاً يفْ تعبيِرِه

 ِمنهـا   قَسم الدولَةَ اَألتاِبِكيِة ِإلَى أَربعِة أَقْساٍم، ذَكَر ِبدايةَ كُلِّ ِقسمٍ         ) 45ـ  41ويف ص (
  . ]1[وِنهايتِه، ِإالّ الراِبع ِمنها، فَِإنه ذَكَر ِبدايته وسكَت عن ِنهايِتِه، فَجاَء بحثُه ناِقصاً

  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
                                       

  
  1956منارة اجلامع النوري الكبري عام 

  

                                                   
استناداً اىل  ] أمراء الرستان وكانت واليتهم من أواسط القرن الثامن       : الرابع: [ذكر الصويف ما نصه   ] 1[

   .2/429كتاب دائرة املعارف للبستاين 
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  2007قبة مرقد اإلمام عبد الرمحن سنة 
  

هنِة: [قَالَ عناملَدي ِة ِمنِبيرِة الغاِليمِة الشِة، يفْ اِجلهِنيولَِّة اخلَاتحيفْ م قَع1[]ي[.  
ويظْهـر أَنَّ  : [استِمع ِإلَى ما يقُولُه بعد هذَا مباشرةً    هذَا صحيح ومشاهد، ولَِكِن     : أَقُولُ

الِبنايةَ اَألصِليةَ كَانت قَد تداعت ثُم شيدت ِعدةَ مراٍت، وربما تكُونُ الِبنايةُ احلَاِليةُ ِهي ثَاِلثُ           
  .]2[]الِبناِءِعمارٍة، وذَِلك ظَاِهر ِمن طَرِز 

                                                   
   .47ص] 1[
وقد ظهر : [ىل عبد اهللا املالح ويذكر يف جزازة مذيلة بتوقيعه على صفحة كتابه الذي اهداد ا           .47ص] 2[

يل بعد البحث والتحري والتنقيب أن مرقد اإلمام عبد الرمحن احلايل يف املوصل ما هو إالّ املدرسـة                  
هـ، ومن أراد املزيد من 536العزية الذي شيدها امللك عز الدين بن مودود األتابكي يف املوصل سنة           

 ].48و 47ول صحيفة املعلومات فلرياجع كتابنا خطط املوصل اجلزء اال
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أَي ِبنايٍة أَصِليٍة يعين يفْ جملَِتِه هِذِه؟ أَِهي ِبنايةُ املَرقَِد أَم ِبنايةُ املَسِجِد الّذي      : ونحن نقُولُ 
        ها ِإنهنع لُهقَوِن؟ ويتايِن الِبنياته رى غَيرةٌ أُخايِبن ِه؟ أَملَيِخذَ عةَ  اتِعـد تديش ثُم تاعدت ا قَد

مراٍت، حدس وتخمين ولَغو ِمن القَوِل ال يستِند علَى شيٍء ِمن اَألِدلَِّة اليقيِنيـِة واحلَقَـاِئِق                
والقَباِر وِتبِن االعيِه ِبعِإلَي ظَرنأَنْ ي ِكنمال ي ِة ِلذَِلكخياريِلالت.  

اِإلمام عبد الرحمِن بن احلُـسيِن رِضـي اُهللا         : (يقُولُ صاِحب منهِل اَألوِلياءِ   : [ثُم قَالَ 
عنهما، هكَذَا يقُولُ الناس، والظَّاِهر أَنه ِمن أَوالِدِه ِمن البطُوِن الناِزلَِة ِمنه وأَظُنه ِمن تعميـِر                

لُؤ1[)]املَِلِك لُؤ[.  
غَير أَنَّ الِكتاباِت املَوجودِة    : [ذَكَر هذَا، ثُم رد علَى صاِحِب منهِل اَألوِلياِء ِبقَوِله        : أَقُولُ

 أَحـد املُلُـوِك     فَوق باِب قَاعِة املَشهِد تقُولُ ِبأَنَّ الّذي شيده هو املَِلك مسعود بن مـودودٍ             
 نياِبِكي2[)]هـ589 ـ76(اَألت[.  

ولَِكنه سكَت عن تردِد صاِحِب منهِل اَألوِلياِء يفْ ِنسبِة اِإلماِم عبِد الرحمِن ِإلَى سـيِدنا               
الناِزلَِة ِمنه، ولَم يقُم ِبتحقيٍق يثِْبـت         أَهو ِإبنه ِلصلِْبِه أَم هو ِمن البطُوِن          uاحلُسيِن السبِط   

لَنا ِبِه أَي طَرفَي قَوِل صاِحِب منهِل اَألوِلياِء هو الصحيح؟ وترك الشك والتردد علَى حاِلِه،               
حأِْن، فَكَانَ بذَا الشيفْ ه ذْكَرٍة تا ِبفَاِئدأِْتني لَمٍدوفيم رغَيراً ووتبذَا مه ثُه.  

ِإنَّ سيدنا احلُسين السبطَ لَيس لَه ولَد اسمه عبد الرحمِن البتةَ، ويجوز أَنْ           : ونحن نقُولُ 
       ِن جى الكَاِظِم بسواِم ماِإلم نذَا ابِن همحالر دبع امنَ اِإلمكُوي  ،المالـس ِهملَياِدِق عفٍَر الصع

أو هو عبد الرحمِن بن القَاِسِم بِن ِإدريس بِن جعفٍَر بِن اِإلماِم عِلي اهلَادي بِن اِإلماِم محمـٍد    

                                                   
وكـذلك  109وذكر ياسني العمري يف منيته أنه عبد الرمحن بن احلسني أيـضاً ص      . وبتصرف 47ص] 1[

  .أخوه يف منهله
من بناء امللك مسعود بن مودود، هكذا مكتـوب  :  أنه207ذكر اجلليلي يف االنتصار الورقة    . 47ص] 2[

   .145وانظر سيويف يف جمموعه ص. على باب مشهده
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 الشيخ املَالّ حـسن البـزاز       اجلَواِد علَيِهم السالم، ويفْ مدِح اِإلماِم عبِد الرحمِن هذَا يقُولُ         
ِصِلي1[ُاملَو[:  

ــامٍ   ِإم ـــر ــرحمِن خيـ ــد ال بِإنَّ ع  
  

ــددت ِإلَيـــــِه م ــد ــوم قَ ــا الي أَنو  
  

  ــمي كَاس ينــي ـــلْ يق ال ب ــي ِإنَّ ظَن  
  

ــائي جر ــب خيــلْ ي هو ريــع   لَيــت ِش
  

  ن ــم نَ يــو ــم املُرِملُ مياهـــد   ـــ
  

اهوــد ِطراً جمتــسم فَقْـــري ــف   كَ
  

  ـــاه ـــِه وعطَـ ــسن، يفْ نواِل ح  
  

 ـــاه ــدِه حاشــ جــِه، ال ال و في  
  

         ِة ِمـنرـوِتِه املَنرـضاِنِب حأَنَّ ِإلَى ج ليٍف اجلَليسوِخ يياِر ِللشِتصاِب اِإلناَء يفْ ِكتجو
راِماجلَاِنِب قَبالِدِه الِكرأَو روقُبو ينيِن احلُسيِر الدِد فَخياِلِم الفَاِضِل الس2[ الع[.  

  
  
  
  
  

                                                   
 من ديوان البزاز، وهو املالّ حسن بن حسني املعروف بالبزاز، اخلزرجي، ولد باملوصـل سـنة    75ص ]1[

  . 144هـ، أنظر كتابنا تراجم قراء القراءات القرآنية يف املوصل ص1305هـ وتويف ا سنة 1257
كذلك قبـور   ، وقد أورد نسبه اىل أنه ابن اإلمام احلسن بن اإلمام علي بن أيب طالب، و               207الورقة  ] 2[

السادة حيىي وعابد وحامد أوالد السيد فخر الدين جد آل الفخري يف مدينة املوصـل، وكـذلك                 
   .خليل حافظ وحسن املفيت وقاسم: العلماء السادة
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  2007لة على ر دجلة سنة              قبة املدرسة الكمالية املط
  

         ذْكُري لَم هلْ ِإنا، با ِبهِتهِميست ببس ذْكُري لَماِء الثَّالثَِة، ومِذِه اَألسِذِه ِبهه هتسردى ممس
  :غَير أَنه قَالَ عنها. سبب تسِميِتها ِبواِحٍد ِمنها

  

                                                   
 بعنوان  1995 متوز   4 يف   682بالعدد  ) صفحة دراسات (كنا قد نشرنا مقاالً جبريدة احلدباء املوصلية        ] 1[

ذكرت مـصادرنا  : (عض منه أبينه حبسب الفقرات اليت ذكرها آل فرج          ، هذا ب  )مسجد زين الدين  (
احلديثة أن هذه املدرسة تقع يف حملة الشهوان جنويب شط املكاوي على شاطيء دجلة على موقع عاٍل             

  ... .على جرف النهر سوى عرض الطريق بينهما ) السكر(ليس بينها وبني السور الراكد 
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]   ةُ الزسراملَد قَعرِ    تأِْس الكُولَِّة رحةُ يفْ مِنيِر     . ]1[]يوكْتِصِل ِللدطاِت املَوطُوخم نقَلَ عنو
توفِّي زين الـديِن سـنةَ      : [داوٍد اجلَلَِبي أَنَّ الّذي بناها نور الديِن أَبو احلَسِن عِلي، ثُم قَالَ           

  .]2[]هـ563
ولَـم  ) الزيِنيةَ(ِإنْ كَانَ باِنيها نور الديِن كَما يقُولُ املُؤلِّف فَِلماذَا سماها           : ونحن نقُولُ 

ِنسبةً ِإلَى نوِر الديِن الّذي يزعم املُؤلِّف أَنه بناها؟ ثُم من نور الديِن هـذَا؟               ) النوِريةَ(يسمها  
ِرِه؟وةُ ِإلَى غَيسرِت املَدِسبن فكَيا؟ ونا هه لِّفاملُؤ هاذَا ذَكَرا  . ]3[ِلمِن ـ كَميالد روا نهنيبأَي

 ِإذْ كَثي ةَ يفْ ذَِلكابال غَر لَِكنٍم، وظيظٍّ عح ِإذَنْ لَذُو هِن؟ ِإنيِن الديِإلَى ز بسنتـ و معزراً ي
  . رب ساٍع ِلقَاِعٍد: ما ِقيلَ

              لِّفاملُؤ هنقَلَ عن ِصِل الّذيطَاِت املَوطُوخاِب ما ِإلَى ِكتنعجٍل رقُوعم رذَا غَيثُ أَنَّ هيحو
 الّذي بناها هو زين الديِن أَبو       هذَا القَولَ، فَلَم نِجد فيِه ِلنوِر الديِن ِذكْراً، ولَِكنه ذَكَر فيِه أَنَّ           

احلَسِن عِلي كُجك بن بكْتكيٍن بِن محمٍد وهو أَبو املَِلِك املُعظِِّم مظَفَِّر الـديِن بـِن سـعيٍد               

                                                   
   .49ص] 1[
   .49ص] 2[
الصويف عندما ذكر أن بانيها هو نور الدين علي مرتني، مرة يف كتابه املذكور أعاله، وأخـرى              أخطأ  ] 3[

 10 يف   397عندما كتب عن املعاهد العلمية القدمية يف املوصل املنشورة يف جريدة فىت العراق بالعدد               
 5، وكما ذكر إمساعيل حقي فرج مبخطوطه، ِإالّ أنين وجـدت يف النجـوم الزاهـرة ج          1944آب  
 أن اخلطأ موجود يف أصل النسخة اليت حققها طابعها وقد استدركها املؤلف يف كتابـه ويف                 330ص

  .عقد اجلمان وشذرات الذهب
بأمر نور الدين حممود بن زنكي املتـوىف سـنة          : ورد ذكر مدرستني لتدريس الفقه الشافعي، االوىل      : أقول

عبد اهللا الـشهرزوري، إالّ أن وفاتـه   هـ وكلف ا القاضي كمال الدين أبو الفضل حممد بن        568
واملدرسة الشافعية . 177 ص11حالت دون الشروع يف بنائها، أنظر إبن األثري، الكامل يف التاريخ ج          

بنيت بأمر من أرسالن شاه بن مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكـي املتـوىف سـنة                  : األخرى
، وكالمها كانا يلقبان بنور الدين،      77 ص 1هـ ودفن ا، أنظر ابن خلكان، وفيات األعيان ج        607

  .ولعل اللبس جاء من هنا، بالرغم من أن آل فرج أصر على أن اخلطأ فيه إصرار، واهللا أعلم



 91

دقَّه ِبنقِْلِه، ثُم كَيف ساغَ لَه هذَا        فَقُلْنا يفْ نفِْسنا ِهللا در املُؤلِِّف ما أَ        ]1[كُوكْبري صاِحِب أَرِبلَّ  
  .التعبير والتغيير؟

هِذِه كَِلمةٌ ترِكيـةٌ  ) كُوجك(َألنه كَانَ قَصيراً، ِإذْ كَِلمةُ ) كُوجك( وقَد سمي عِلي هذَا    
الـذِّئْب  (ِلمةٌ ترِكيةٌ أَيـضاً معناهـا ِبالعرِبيـِة         كَ) كُوكْبري(وكَذَِلك كَِلمةُ   ) صغير(معناها  
قرلُ  ). اَألزقُولَقَاِئٍل يذَا، وه :    ٍو أَوـهس ـناِتجاً عنُ نكُوي ِذِه غَلَطٌ قَدلِِّف هِة املُؤارِإنَّ يفْ ِعب

      وسي فِإالّ كَيٍة، ودوقْصِر مٍة غَيٍة قَلَِميفْوه          رـون ـوِة هسرِذِه املَده اِنيِبأَنَّ ب حرصأَنْ ي غُ لَه
  .؟)املَدرسةَ الزيِنيةَ(الديِن ثُم ينِسبهأ ِإلَى زيِن الدِيِن صاِحِب أَرِبلَّ، ثُم يسميها 

لِّف قَد صرح ِبذَِلك مرتيِن، ِإحـداهما يفْ        ِإنَّ ذَِلك غَير محتمٍل، َألنَّ املُؤ     : ونحن نقُولُ 
ِرسالَِتِه هِذِه، واُألخرى يفْ مقَاٍل لَه نشره يفْ جريدِة فَتى الِعراِق املَوِصِليِة يفْ عدِدها املُرقَِّم بـ                

اِهـد الِعلِْميـةُ القَديمـةُ يفْ    املَع(هـ عنوانه 1363 شعبان سنة 21واملُؤرِخ ) 544 ـ  397(
تقَع املَدرسةُ الزيِنيةُ يفْ محلَِّة رأِْس الكُوِر علَى        : (وهذَا نص ماجاَء يفْ مقَاِلِه املَذْكُورِ     ) املَوِصِل

         احلَس وِن أَبيالد روا ناهنٍة بِفعترٍض مأَر قلَةَ فَواِطيِء ِدجش  ككُج ِليةَ    ... ِن عـنس نيز فِّيوت
  ).  هـ563

بدلَ أَنْ يلَقِّبه   ) نوِر الدينِ (ِبـ  ) عِلي كُجك (فَلَو كَانَ يعتِقد املُؤلِّف أَنه أَخطَأَ يفْ تلْقيِب         
 ولَصحح خطَأَه هذَا يفْ مقَاِلِه الّذي نـشره يفْ  يفْ ِرسالَِتِه هِذِه لَتنبه ِإلَى ذَِلك  ) زيِن الدينِ (ِبـ  

    اهنذَكَر اِق الّذيى الِعرِة فَتدريـِس          . جمـِذِه ِبخه هـالَتِرس با كَتمدعب هبكَت قَالٌ قَدم وهو
وأَنت ترى أَنَّ املُؤلِّف قَـد  . ا اخلَطَأ املُبيِنسنواٍت، وِمنه يظْهر أَنه مِصر علَى اعِتقَاِد ِصحِة هذَ  

غَلَطَ يفْ لَقَِب باينْ هِذِه املَدِرسِة الزيِنيِة دونَ اسِمِه، ولَو غَلَطَ فيِهما معاً لَكَانَ غَلَطاً مـضاعفاً            
  .فَضيعاً

  .]2[]ةُ اآلنَ ِبمدرسِة يونٍس النحِويوالزيِنيةُ هِذِه ِهي املَعروفَ: [ثُم قَالَ

                                                   
   .22اجلليب، داود ص] 1[
   .49ص] 2[
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ِإننا ال نسلِّم أَنَّ هِذِه الِبنايِة ِهي ِبنايةٌ كَانت مدرسةً فَضالً عن كَوِنهـا املَدرسـةَ                : أَقُولُ
ِهي ِبنايةُ جـاِمٍع    ) مدرسةً(يت يسميها املُؤلِّف    غَايةَ ما يفْ اَألمِر أَنَّ هِذِه الِبنايةَ الّ       . الزيِنيةَ ِبعيِنها 

 ال ِبنايةَ مدرسٍة متهدمٍة كَانَ قَد جدد ِعمارتها أَحمد  ]1[كَانَ قَد عمره أَحمد باشا بن أَيب بكْرٍ       
  . باشا املَذْكُور

ع ال مدرسةٌ ما كُِتب علَى باِبِه، والكَتابةُ لَمـا تـزلْ موجـودةً              والدليلُ علَى أَنها جامِ   
ولَو كَانَ أَصـلُه    ). تطَوع ِبِعمارِة هذَا اجلَاِمِع الشريِف أَحمد بن أيب بكْرٍ        : (مشاهدةً، ونصها 

     بةً لَكَتارهنةً ممدهتةً مسردم        أيب ـنب ـدمِة أَحسرِذِه املَدِة هارِد ِعمديجِبت عطَوا تاِبهلَى بع
بكٍْر، وأَنا أعتِقد أَنَّ املَدِرسةَ الزيِنيةَ هِذِه الّيت يبحثُ املُؤلِّف عنها قَـِد اندرسـت معاِلمهـا                 

عها مجهوالً كَما اندرست وجِهلَت مواِقع غَيرها ِمن املَـداِرِس          وطُِمست آثَارها وأَصبح موقِ   
املَوِصِليِة اَألتاِبِكيِة ِمنها وغَيِر اَألتاِبِكيِة كَاملَدرسِة العتيقَِة واملَدرسِة الِعزيِة واملَدرسـِة النوِريـِة       

اِهِريِة اَألتاِبِكياِت، وكَاملَدرسِة النظَاِميِة الَّيت أَنشأَها يفْ املَوِصِل ِنظَام املُلِْك وزيـر      واملَدرسِة القَ 
كَـاٍن  السالِجقَِة، وكَاملَدرسِة العالِئيِة واملَدرسِة البدِريِة واملَدرسِة النفيسِة الّيت ذَكَرهن ابن ِخلِّ   

ولَم يذْكُر اسماَء بناِتها، وكَاملَدرسِة البكْتاِشيِة الّـيت ذَكَرهـا الـدكْتور داود اجلَلَِبـي يفْ                
 يفْ  مخطُوطَاِت املَوِصِل ولَم يعزها ِإلَى أَحٍد أَيضاً، وكَاملَدرسِة الّيت أَنشأَها لُؤلُؤ بن عبـِد اهللاِ              

القَلْعِة ودِفن فيها، وكَمدرسِة مجاِهِد الديِن قَايماٍز الّيت أَنشأَها مجـاِورةً ِلجاِمِعـِه، فَهـِذِه               
       هِمنِة وِنييِة الزسرلَ املَدقَب ِشئَتا أُنا مها ِمننا ها هاهنا الالّيتْ ذَكَرهرغَيو اِرساملَد  ـِشئَتا أُنا م

بعدها، وكُلُّها اآلنَ غَير موجوداٍت وغَير معروفَاِت املَواِقِع ِإالّ املُجاِهِديةَ فَِإنها معروفَةُ املَوِقِع             
  . يفْ اجلُملَِة ولَِكنها قَِد اندثَرت أَيضاً

 ِإنَّ املَدرسةَ الزيِنيةَ قَد دخلَت معهن يفْ خبـِر كَـانَ، كَمـا             وال ِإنكَار علَينا ِإذَا ما قُلْنا     
اندثَرت ودخلَت فيِه يفْ عصِرنا احلَاِضِر مدرسةُ آِل محِضِر باشي الَّـيت كَانـت يفْ سـوِق                 

                                                   
هـ وحكم فيها عدة أشهر مث قتل بسبب صراعه مع اجلليلـيني سـنة    1223توىل والية املوصل سنة      ]1[

 .292، ياسني، منية األدباء يف تاريخ املوصل احلدباء هـ انظر العمري1224
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      حِة يفْ ماِقعكٍَر الوةُ املَالّ زسردمو ناريعالش  فُِتح ِق الّذيوالفَار اِرعا شهلَعتاباِق ولَِّة ِباِب الِعر
  .]1[هـ ولَم يبق لَهما أَثَر يذْكَر1366يفْ املَوِصِل سنةَ 

         ِويحٍس الننوِة يسردم نع شفَتلْيةَ، وِنييالز هتسردم لِّفاملُؤ رحتـذَا      ِإذَنْ فَلْيِر هيفْ غَي 
     ـِة الّـيتسرـِذِه املَده لِّفِه املُؤِإلَي بسن ذَا الّذيه ِويحٍس الننوي أَي ِف، ثُمرياجلَاِمِع الش

  .يسميها الزيِنيةَ؟
 ِإمام نحاِة البصرِة يفْ عصِرِه       َألنَّ يونس النحِوي   ]2[ال شك أَنَّ ِنسبتها ِإلَيِه غَير صحيحةٍ      

وخلٍَف اَألحمِر وغَيِرِهم، كَانَ    ) معمٍر بِن املُثَنى  (وشيخ ِسيبويهٍِ والِكسائي والفَراِء وأَيب عبيدةَ       
 وثَمانين ومائَـٍة عـن مائَـٍة وِثنتـيِن،          موِلده يفْ البصرِة سنةَ ثَمانين، ومات فيها سنةَ اثْنتينِ        

                                                   
أما املدرسة الصارمية يف املوصل     . 1/602ذكرت معظم هذه املدارس يف وفيات األعيان البن خلكان           ]1[

اليت درس فيها مسند املوصل الشيخ املقريء مسار بن عمر بن حممد العويش النيار، أبو بكـر، فـان        
 قد ذكر وجود مدرسة    1/241، علماً أن الغزي يف كتابه الكواكب السائرة         معظم املصادر مل تذكرها   

هـ، ومل تذكر مصادر أخرى هذه املدرسـة الـيت   622ذا االسم يف مدينة دمشق اليت أنشئت سنة    
وانظر كتابنا املوسوم تـراجم قـراء القـراءات         . 4/1403انفرد بذكرها اإلمام الذهيب يف تذكرته       

وأما شارع الفاروق فقد أرخ آل فرج افتتاحه بقصيدة نشرت يف كتابنا            . 48القرآنية يف املوصل ص   
  .258املوسوم إمساعيل الكبري األديب واملؤرخ ص

هـ واملعروف أن بقاياها قرب مرقـد     589-576املدرسة العزية للفترة ما بني      : ومن املدارس املندثرة أيضاً   
. ومدرسة ابن الشريجي وأبناء بلـدجي    . هـ572والكمالية القضوية ماقبل سنة     . اإلمام عبد الرمحن  

  .املكتبات العامة املوصلية: لالستزادة أنظر كتابنا املوسوم
ذكر يف املصادر احلديثة كون هذه املدرسة البن يونس أو يونس النحوي فان هـذه النـسبة غـري                   ] 2[

ليـه إن خطـأ   فع.. ) ألن يونس النحوي إمام حناة البصرة (:صحيحة حبسب رد إمساعيل فرج بقوله     
تسمية هذه املدرسة باسم ابن يونس آت من بييت الشعر اللذين ذكرمها العماد البجائي يف حق كمال            

مما أوهم املؤرخني احملدثني يف نـسبته، وأمـا   ) كرقة شعري وكدين ابن يونس(الدين بن يونس بقوله  
أربعة وعشرين فنـاً درايـة   كونه حنوياً فانه مل يكن كذلك ومل يشتهر ذا الفن لوحده بل كان يتقن          

  .متقنة
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      لِّفِه املُؤيمسي الّذي ينيالز ِجداملَسةَ (وِنييةَ الزسرِة       ) املَدـنلَ سقَب هاؤشِإن مت هــ،  563قَد
كْثَر ِمن ِإحدى وثَمانين وثَالثَمائَـِة سـنة،        وعلَيِه فَتكُونُ وفَاةُ يونٍس النحِوي قَبلَ ِإنشاِئِه ِبأَ       

  .فَكَيف ِإذَنْ ساغَ ِللْمؤلِِّف أَنْ ينسب مدرسته الزيِنيةَ هِذِه ِإلَيِه؟
 هو يونس   هذَا، وِإنَّ الّذي درس يفْ املَسِجِد اجلَاِمِع الّذي بناه زين الديِن صاِحب أَرِبلَّ            

         ِويحالن سنوِخلِّكَانَ، ال ي ناب همجرت ةَ الّذيعنِن مٍد بمحم نـةٌ  . باعمِتِه جيب ِمن جرخ قَدو
الَ عنه ابـن   فُضالٌء ِمنهم ولَده كَمالُ الديِن موسى بن أَيب الفَضِل يونس بِن منعةَ املَذْكُور، قَ             

 وأَقَام ِباملَدرسـِة  ]1[هـ576ِخلِّكَانَ تفَقَّه علَى واِلِدِه يونس ِباملَوِصِل ثُم توجه ِإلَى بغداد سنةَ       
ِد املَعروِف ِبمسِجِد   النظَاِميِة ثُم رجع ِإلَى املَوِصِل، ودرس بعد وفَاِة واِلِدِه يفْ موِضِعِه ِباملَسجِ           

  . ]2[اَألميِر زيِن الديِن صاِحِب أَرِبلَّ
       هنقَالَ عو ،ِجدذَا املَسِخلِّكَانَ ه نأَى ابر قَد3[و[] :       فـرعيـِة، وسرِع املَدضلَى وع هِإن

ويونس بن منعةَ هذَا    ]. يِن هذَا ِلطُوِل ِإقَامِتِه فيهِ    َألنه نِسب ِإلَى كَماِل الد    ) الكَماِليِة(ِباملَدرسِة  
العالّمةُ رِضـي الـديِن     : 96 ص 6ج(كَانَ فَقيهاً ال نحِوياً، فَقَد جاَء عنه يفْ النجوِم الزاِهرِة           

       فِّيوِصِل تاملَو هةَ فَقيعنِن مٍد بمحم نب سنوةَ   ينهـ579 س (  َِخلِّكَان نقَالَ اب) :   سنـوي ِفندو
  .]4[)بن محمٍد هذَا يفْ تربِتِه املُجاِورِة ِلمسِجِد زيِن الديِن املَذْكُوِر

ملُؤرخين، ولَم يقَـلْ  وِباخلُالصِة، فَِإنَّ مسِجد زين الديِن هذَا لَم يعين لَنا موِقعه أَحد ِمن ا   
 مهِمن دأَح :               ِخلِّكَانَ ذَكَر نأَنَّ اب اِلكنا هةَ مةَ، غَايتِصِل البةً يفْ املَوسردم رمِن عيالد نيِإنَّ ز

، وأَنَّ يونس بن محمٍد بِن      لَنا أَنَّ مسِجد زيِن الديِن رِحمه اُهللا تعالَى كَانَ علَى وضِع مدرسةٍ           
منعةَ قَد درس فيِه، ثُم درس فيِه بعده ولَده كَمالُ الديِن موسى بن يونس، وأَقَام فيِه كَثيـراً،            

                                                   
هـ وإمنا ذكـر    576اىل النظامية سنة  ) هـ639ـ  551(إن ابن خلكان مل يذكر توجه كمال الدين          ]1[

 .هـ ال غري576 أنه رأى اسم كمال الدين خبطه على كتاب بتاريخ 5/162السبكي يف طبقاته 
 .نقلها آل فرج بتصرف. 2/132وفيات األعيان ] 2[
   .2/132سه املصدر نف] 3[
  .2/416املصدر نفسه ] 4[
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  يمِه سكِْثِه فيِل مِلطُوةَ(واِليةَ الكَمسرِق) املَدوا  ِإالّ أَنَّ منـدالً ِعنـوهجلْ مزا يلَم هِإنَّ  . ع ثُـم
  .]1[هـ1210اجلَاِمع املَوجود اآلنَ قَد أَنشأَه وعمره أَحمد ِباشا بن أَيب بكٍْر سنةَ 

كَما قُلْنـا،  ) يِخ الشطِّجاِمِع ش(ثُم ِإنَّ املُؤلِّف لَم يذْكُر لَنا سبب تسِميِة هذَا اجلَاِمِع ِبـ          
ِإنه قَد سمي ِبذَِلك َألنَّ رجالً أَفْغاِنياً صاِلحاً اسمه الشيخ محمد كَانَ قَِد اتخذَ              : ونحن نقُولُ 

           نَ ِمنودريمو اعبأَت لَه ارص ثُم ،ةً لَهاِويذَا اجلَاِمِع زِر هجى حدذَا   ِإحا أَنَّ هِبمِصِل، وِل املَوأَه 
          لَ لَهِه فَقيذَا ِإلَيه خيالش ِسبلَةَ نطِّ ِدجلَى شع اِقعو طِّ : (اجلَاِمعالش خيش (   اجلَاِمع ِسبن ثُم

  ).جاِمع شيِخ الشطِّ: (ِإلَيِه فَقيلَ
     دما أَنَّ أَحنلَّمس ا لَونِإن قَاِض        ثُملَى أَنع اهنكَانَ ب ذَا اجلَاِمعأَ هشأَن كٍْر الّذيب أَيب نا باشب 

              هيمسلِِّف أَنْ يِباملُؤ ردلَكَانَ اَألج ذَِلك لِّفاملُؤ معزا يكَم هددجو يِنيِجِد الزـةَ  (املَسسراملَد
ِإنه كَانَ يعرف ِبـ    : ( َألنَّ ابن ِخلِّكَانَ يقُولُ لَنا     ]2[)املَدرسةَ الزيِنيةَ (يه  بدلَ أَنْ يسم  ) الكَماِليةَ

كَما مر ِبك بيانه، فَهو ِإذَنْ معروف ِبهذَا االسِم منذُ العهـِد اَألتـاِبِكي،           ) املَدرسِة الكَماِليةِ (

                                                   
لقد أخطأ كل من الصويف وآل فرج يف تاريخ العمارة اليت قام ا امحد باشا وقد بين لنا سـيويف يف                     ] 1[

بالعدد ) السنة السادسة ( وخضر العباسي يف جملة االعتدال النجفية        111جمموع الكتابات احملررة ص   
عامل ما كتب على الرخامة كما شاهدا بنفسي عـام  هـ وقد طمست م1219 أن سنة التعمري هي    9

1995.   
 نقالً عن ابن خلكان أن لزين الـدين هـذا       1/235يذكر املؤرخ الديوه جي يف كتابه تاريخ املوصل         ] 2[

وهي غري مسجد زين الدين، إالّ أنين وبعد العودة اىل املـصدر الـذي              ) املدرسة الزينية (أوقافاً منها   
ه مل أعثر على ذكر هذه املدرسة، وإن كان شكل البناء احلايل من الداخل مثمن         استقى منه عبارته هذ   

األضالع وكل ضلع منه شبه رواق قليل العمق داخل يف مسك اجلدار يصلح جللوس طالب العلـم                 
 .فيه، وسوى ما ذكر ابن خلكان يف ترمجة عماد الدين أخي كمال الدين واجلامع املختصر
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وأَما تسِميته ِباملَدرسـِة  ). مسجد زيِن الدينِ ( يعرف ِباملَدِرسِة الكَماِليِة يسمونه      وكَانَ قَبلَ أَنْ  
نخيراملُؤ ِمن دا أَحقُلْ ِبهي ِة فَلَمِنيي1[الز[.  

جلَاِمع كَانَ يفْ األصِل مدرسةً لَجـاز  علَى أَننا ِإنْ ساغَ لَنا أَنْ نسلِّم ـ جدالًـ أَنَّ هذَا ا 
 الّيت بناها سيف الـديِن بـن ِعمـاِد الـديِن          ]2[ِإنها املَدرسةُ اَألتاِبِكيةُ العتيقَةِ   : لَنا أَنْ نقُولَ  

ِكينةَ      ]3[زنا سهفي ِفند 544، ثُم    الز ِجدَألنَّ املَس ،هـ، ذَِلك  ِنيةَ (يسراملَد لِّفاملُؤ اهمس الّذي
 11ج(موِقعه غَير معلُوٍم، واملَدرسةُ العتيقَةُ هِذِه يقُولُ عنها ابـن اَألثيـِر يفْ كَاِمِلـِه              ) الزيِنيةَ
وجاِمعنا هذَا كَما تراه    )  علَى املَشرعةِ  ِإنَّ سيف الديِن بناها وبنى ِرباطاً ِللصوِفيةِ      : (]4[)62ص

                بقَـةَ أَقْـرتيـةَ العسرِنِه املَدِإذَنْ ِإلَى كَو وِر، فَهاَألثي نا قَالَ ابِة كَمعرلَى املَشع اِقعاآلنَ و
عال ي ةَ الّيتِنييلِِّف الزةَ املُؤسردِنِه مكَو ِمن حجأَرِموذَا االسِبه خاريا الت5[ِرفُه[.  

  
  

  
  
  
  

                                                   
 يف ترمجـة أيب الطيـب القاضـي         158 ص 3لشعار يف كتابه قالئد اجلمان ج     لقد ذكر ابن ا   : أقول  ] 1[

وفوض اليه عقود األنكحة، ... وسكن املدرسة الزينية مث عاد: (هـ ما نصه622البوازجيي املتوىف سنة   
   .وهذا دليل واضح على أن املدرسة الزينية هي غري الكمالية..). والتدريس باملدرسة الكمالية

هــ،  598رس ا أبو العباس امحد بن نصر بن احلسني األنباري املوصلي  املتوىف سـنة             وكان ممن د  ] 2[
 .57 ص4السبكي، عبد الوهاب، طبقات الشافعية الكربى ج

هـ دفن باملدرسة الـيت بناهـا       544 -500هو سيف الدين غازي بن أتابك زنكي صاحب املوصل          ] 3[
   .11/62تاريخ باملوصل وانقرض عقبه، إبن األثري، الكامل يف ال

   .ترك آل فرج القوسني فارغني] 4[
   .1/176وهذا أيضاً ما ذهب اليه الصائغ، سليمان، تاريخ املوصل ] 5[
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   وقد طمست الكتابة من اللوحة إالّ من كلمات2007مدخل الكمالية سنة 
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   و فوق باب املدخل بيتان من الشعر1901سنة ) اخلضر(صورة نادرة جلامع جماهد الدين 
  
 هذَا اجلَاِمِع الشريِف كَانَ قَد حصلَ اجِتماع تاريخي مِهم َألهـِل املَوِصـِل سـنةَ                 يفْ
1156  ِليا اجلَلياشِن بيسح ِم احلَاجوحِر املَرِر اخلَطيزيِة الوِرئَاس تحلَـِة  ]1[(   )هـ تاودِللْم 

    لَى الِكتِة عابِر اِإلجيفْ أَم         املُلَقَّـب اهشاِدرن مجالع ِلكم ِهمِإلَي لَهسأَر اِسـب (اِب الّذيمطه (
الّذي يطْلُب ِإلَيِهم فيِه سلْخ مدينِة املَوِصِل ِمن حكِْم اَألتراِك العثْماِنيين وجعلَها تاِبعةً ِلحكِْمِه،     

نهم يفْ هذَا اجلَاِمِع، وقَرروا الدفَاع عن مدينِتِهم، فَحاربوه، ثُم ارتحـلَ  فَاجتمع أَهلُ الرأِْي مِ   
  .عنهم خاِئر القُوى، يتعثَّر ِبأَذْياِل الفَشِل

                                                   
هكذا تركها آل فرج وال أعلم أيريد مما تركه بني القوسني تاريخ توليه الرئاسة أم وفاته؟ فعليه تركت         ] 1[

هــ، انظـر   1171ولعدة مرات وتويف سنة هـ 1143حيث انه توىل املوصل سنة   .األمر على حاله  
 .290و 274 ص1الصائغ، سليمان، تاريخ املوصل ج
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، وقَد أَدركْـت أَنـا   ثُم ِإنَّ املَحكَمةَ الشرِعيةَ يفْ املَوِصِل كَانت يفْ هذَا اجلَاِمِع الشريفِ    
       ـديٍد أَفَنـعيس ـدمحم موحاملَر وهذَا وا هِرنصِة يفْ عِعيرِة الشكَمِة املَحبكَت دأَح فْسي1[ن[ 

              هأَنذَا اجلَاِمِع ويفْ ه تكَان ِة الّيتكَمِة املَحبكَت دكَانَ أَح اهأَنَّ أَب ثَيندحِه    وأَبي عم بذْهكَانَ ي
  .ِإلَيها

قَالَ املُؤرخ الشهير املَرحوم ياسين أَفَندي بن خيِر اِهللا اخلَطيِب العمِري يفْ ِكتاِبِه غَراِئِب              
ا يسبحاِن يفْ املَـاِء     جاَء ِخنزيراِن يفْ نهِر ِدجلَةَ وهم     ) هـ1212أَي يفْ سنِة    (وفيها  : (]2[اَألثَِر

ذَكَر وأُنثَى فَعبر واِحد وخرج اآلخر ِعند الدباغْ خانةَ فَهربِت الناس ِمنه ودخلَ ِإلَى املَوِصِل               
ـ   ى الـسطِْح وجـرح   وجعلَ يعدو يفْ اَألِزقَِّة ثُم دخلَ املَحكَمةَ فَهرب القَاضي ومن ِعنده ِإلَ

ِس القَاضيفَر طْنب رزياِخلن.(  
يفْهم ِمن هذَا أَنَّ املَحكَمةَ كَانت قَريبةً ِمن النهِر وِلهذَا دخلَها اِخلنزير ويفْ هـذَا               : أَقُولُ

هــ كَانـِت    1320ويفْ سنِة   . ديِن هذَا تأِْييد ِلمن ذَهب ِإلَى أَنها كَانت يفْ جاِمِع مجاِهِد ال         
               ِهـيا وا أَنهكُنأَس ا الّيتلَِّتنحم تويبراً، وعيشطَةً وِحن عرزذَا اجلَاِمِع تلَ هوح الّيت اضياَألر

 ]3[يِه شيئاً فَشيئاً حتـى أَصـبح اآلنَ  ناِئيةٌ عنه ثُم أَخذَ عمرانها يتقَدم ِإلَ ) باِب الطّوبِ (محلَّةُ  
  .مكْتِنفاً ِبِه ِمن جميِع ِجهاِتِه ِإالّ الشرِقيةَ ِمنها فَِإنها مشِرفَةٌ علَى نهِر ِدجلَةَ

                                                   
): 1939-1862(حممد سعيد أفندي القاضي احلنفي بن سليمان فائق أفندي بن حممد سعيد أفنـدي             ] 1[

  .هـ1313كان والده كاتباً باحملكمة الشرعية يف جامع اخلضر وقد ذكر يف وقفية سنة 
 .46ص ]2[
 عاماً عندما بـين أن      12وكان عمره إذ ذاك      )م1892(هـ  1310 فرج من مواليد املوصل سنة       آل] 3[

األرض الشاسعة بني بيوت حملة جوبة البقّارة واجلامع كانت تزرع حنطة وشعرياً، وكتب سفره هذا يف                
 أنظر 1975مع العرض أن احمللة املذكورة أزيلت إلنشاء كورنيش حماذياً لدجلة سنة          . 1948أوائل سنة   

  .وهو دراسة تارخيية ميدانية للمنطقة املذكورة) جوبة البقّارة(كتابنا حملة باب الطوب 
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  هنع لِّفقَالَ املُؤ] :      قُبو هانردِر َألنَّ جمِتِه ِباجلَاِمِع اَألحِميست ببغَةً     سوبـصم ـتكَان هت
  .]1[]ِباَألحمِر، ويسمى أَيضاً ِبجاِمِع اخلَِضِر

يفْ جملَِتِه هِذِه وعدى مصدره قَبلَه فيها ِإلَى مفْعولَيِهمـا     ) يسمى(قَد عدى الِفعلَ    : أَقُولُ
    يدعتا يمهأَن عاِء مالثَّاينْ ِبالب         يفْ كَالِمِهـم درِإنْ واِء وا ِبالبِهما ِإلَيمهتِديعتا، وِهما ِإلَيفِْسِهماِن ِبن

         رهأَشو اِء أَكْثَرِن البوِبد ا أَيفِْسِهما ِبنِهما ِإلَيمهتِديعى     . ِإالّ أَنَّ تـمس هأَن هاؤعادو)  اجلَـاِمع
رمقْلَ             َألنَّ  ) اَألحِإالّ أَنَّ الن ،هعنمقْلُ ال يِإنْ كَانَ العِر، ومغَةً ِباَألحوبصم تكَان هانردجو هتقُب

هديؤال ي.  
  .]2 []ويقَالُ ِإنَّ ِللْخِضِر مقَاماً فيِه: [ثُم قَالَ

الِثي أَو مزيِدِه مِحلُّ اِإلقَامِة أَو الِقياِم، قَالَ ابـن          املَقَام ِبفَتِح امليِم أَو ِبضمِه ِمن الثُّ      : أَقُولُ
مقَامات اَألنِبياِء والصاِلحين ِهي اَألمِكنةُ الّيت ماتوا فيهـا أَو          : (]3[تيِميةَ يفْ الصراِط املُستقيمِ   

 كَـانَ   uومعنى كَالم املُؤلِِّف هذَا، أَنَّ اخلَِضر       ). لَى فيها أَقَاموا أَو عبدوا اَهللا سبحانه وتعا     
      كَةٌ أَوـسم لَه نم لَهقُوأَنْ ي ِكنمذَا ال يهِه، وفي اتم اَهللا أَو دبعتكَانَ ي ذَا املَكَاِن أَويفْ ه مقيي

 وقَـدu    كَانَ حياً يفْ زمِن كَليِم اِهللا موسـى          uِضر  ِإلْمام ِبِعلِْم التاريِخ، ذَِلك َألنَّ اخلَ     
 كَما ورد ذَِلك مصرحاً ِبِه وِباسِمِه يفْ  ]4[وردت ِقصته معه يفْ القُرآِن املَجيِد يفْ سورِة الكَهفِ        

اِريخذَا        البهِث، واديِب اَألحاِح كُتِصح ِرِه ِمنغَيةَ    ونس رمعت ِل    572اجلَاِمعى قَونعا مهـ فَم
  .؟]ويقَالُ ِإنَّ ِللْخِضِر مقَاماً فيِه: [املُؤلِِّف

                                                   
تابع ألوقافها وفيه مدرسة ودار للعاديات، أنظر       ) اجلامع األمحر (ويف مصر يوجد جامع باسم      . 51ص] 1[

   .14/1/1925جريدة املقطم يف 
   .51ص] 2[
ويف هذه النسخة قـال   . 184ط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم ص     ابن تيمية احلراين، اقتضاء الصرا    ] 3[

  .والصحيح ما أثبته آل فرج) وهي األمكنة اليت قاموا فيها او قاموا:(ابن تيمية
]4[ M  a   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V    U  T  S   R   Q  P   O

  n   m   l    k  j     i   h  g  f  e   d  c  bL  . 



 101

  .]1[]أَما اسمه القَديم فَهو جاِمع مجاِهِد الديِن: [ثُم قَالَ عن هذَا اجلَاِمِع
جـاِمع مجاِهـِد    (فَهو  ) اجلَاِمع اَألحمر (اسمه قَبلَ أَنْ يسمى     أَما  : الصحيح أَنْ يقُولَ  : أَقُولُ
  .َألنَّ اسمه محدثٌ غَير قَديٍم) الديِن

                 ـاِمعج ـوه ؟ أَملِّفلُ املُؤقُوا ياٍز كَممِن قَايياِهِد الدجم اِمعج وذَا ها هناِمعلْ جه ثَم 
 أَم هو جاِمع    ]2[ الديِن صاِحِب أَرِبلَّ، كَما يقُولُه ابن اخلَطيِب العمِري يفْ منهِل اَألوِلياءِ           مظَفَِّر

  . ]3[هـ1310املَوِصِل ِلسنِة  يوسف أَخي مظَفَِّر الديِن هذَا كَما تقُولُه سالْنامةُ
لباِحثُ اآلثَاِري كَما يزعم ـ أَداه بحثُه وتدقيقُه ِإلَى ِإثْباِت أَنـه   وهِل املُؤلِّف ـ وهو ا 

جاِمع مجاِهِد الديِن أَم هو تاِبع ومقَلِّد ِلرأِْي العاِلِم الفَاِضِل الدكْتوِر داود اجلَلَِبـي يفْ هـذَا       
     عيداِهِد            اجلَاِمِع؟ ِإنْ كَانَ يجم اِمعج وه ذَا اجلَاِمعاِت أَنَّ هِإلَى ِإثْب قُهقيحتو هادِتهاج اهأَد هأَن

                 ،اجلَلَِبـي روكْتالـد يفْ ذَِلك قَلَّد ِإنْ كَانَ قَدو ،ناِدقيالص اِنِه ِإنْ كَانَ ِمنهرا ِببأِْتنِن فَلْييالد
شار ِإلَيِه لَم يجِزم ولَم يقْطَع ـ كَما جزم املُؤلِّف ـ ِبكَوِن هذَا اجلَاِمِع هو عينه   فَالدكْتور املُ

          هصا نِصِل مطَاِت املَوطُوخاِبِه ميفْ ِكت لْ قَالَهِن، بياِهِد الدجم اِمعج) :     لْ أَكَـادب سدا أُحأَنو
. ]4[)اجلَاِمع املُجاِهِدي املَذْكُوِر هو املَعروف اليوم ِبجاِمِع اخلَِضِر وِباجلَاِمِع اَألحمـرِ          أَجزم أَنَّ   

           هصا نِصِل مِر املَوِقِع ِجسومذَا اجلَاِمِع وِقِع هوِق مقيحضاً يفْ تقَالَ أَيو) :  وِإنَّ  ) فَِإنْ كَانَ ه أَي
ذَا اجلَاِمعِن ـ   هياِهِد الدجـ م اِمعج وِإالّ فَال( هحاً، وحيِر  . ]5[)صوكْتالـد كَالم وذَا هه

                                                   
   .51ص] 1[
]2 [2/33.   
 1312 و 254 ص1310 و 89 ص1308لقد سبق العمري مـا ذكرتـه الـسالنامات للـسنوات           ]3[

 من ان مظفر الدين هو باين جامع اخلضر وكذا األمـر مـع  العمـري                 129هـ ص 1325و  254ص
  . ومل تذكر هذه السالنامات أن الباين يوسف أخو مظفر الدين صراحة. 99صاحب منية األدباء ص

 .8ص ]4[
  .8ص ]5[
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          ِإلَى ذَِلـك رشيِن أَنْ يود ا ِمننا هه هبا كَتمِه فيلَيع دمتقَِد اع لِّفأَنَّ املُؤ ِقدتاع قِِّق الّذياملُح
  . عاِلٍم ال يلْقي الكَالم جزافاً وال علَى غَواِرِبِهـ وهو كَالم رجٍل

ثُم انظُر ِإلَى ما يقُولُه الدكْتور اجلَلَِبي بعد ذَِلك نهب أَنْ أَبدى رأْيه يفْ ترجيِح كَونُ هذَا              
فَمن تأَملَ فيما ذَكَـرت رأَى      : ( الديِن، ونصه  اجلَاِمِع هو جاِمع مجاِهِد الديِن ال جاِمع مظَفَّرِ       

                    ـناب ـا قَالَـهم ديؤِة يمِخ القَدياريِب التِد كُتٍد يفْ أَحلَى قَيع ِثرِإالّ ِإذَا ع حجاَألر ويلْ هقَو
) ِمع هو جاِمع مظَفَِّر الديِن صاِحِب أرِبلَّ      ِإنَّ هذَا اجلَا  : ( أَِي العمِري الّذي يقُولُ    ]1[)اخلَطيِب

كَما مر ذَِلك عنه، وأَنت ترى أَنَّ الدكْتور اجلَلَِبي يرجح كَونَ هذَا اجلَاِمِع هو جاِمع مجاِهِد                
ِلك ِخالفاً ِلمؤلِِّفنا الّذي يجزم ِبأَنه جـاِمع        الديِن علَى كَوِنِه جاِمع مظَفَِّر الديِن وال يقَطَع ِبذَ        

  .مجاِهد الديِن ِعينه وأَنا أَعتِقد أَنه ال يستطيع ِإثْبات ذَِلك ِببرهاٍن
دخـولُ زيـٍد   : الِقِه فَيقَالُولَعلَّه قَد توسع يفْ ِإطْالِق الِقدِم ها هنا ِإذْ ربما يتوسع يفْ ِإطْ    

                وأَب هِق ذَكَرتيالعِم والقَدي نيب قالفَرو ،هِمن قتقَالُ أَعال ي هلَِكنٍرو، ومِل عوخد ِمن مأَقْد ارالد
لعتيق هو الّذي يـدرك حـديثُ       ِإنَّ ا :  فَقَالَ ]2[)الفُروق اللُّغِويةِ (اِهلالِل العسكَِري يفْ ِكتاِبِه     

                عم ثَالُهقَى أَمبا يمم قَى أَكْثَربيو ،كْثُهلُ مطُوئاً يينَ شكُوقاً، أَو يتيِه عِة ِإلَيبسنَ ِبالنكُوِسِه فَيِجن
 السماَء عتيقَةٌ، وِإنْ طَالَ مكْثُها، َألنَّ الزمانَ        تأْثيِر الزماِن فيِه فَيسمى عتيقاً، وِلهذَا ال يقَالُ ِإنَّ        

ال يؤثِّر فيها، وال يوجد ِمن ِجنِسها ما تكُونُ ِبالنسبِة ِإلَيِه عتيقَةٌ، والِقدم ال يستفَاد، والعتاقَـةُ       
      اُقِْدمقَالُ سال ي هى أَنرأَال ت ،فَادتسِة   تِويِق اللُّغواِب الفُريفْ ِكتو ،ِتقُهأُعلُ سقُوا تكَم اعذَا املَته 

هذَا فُروق بين الفَرِد والواِحِد والباقي والداِئِم والِكبِر والتيِه والتأْليِف والتصنيِف والصحيِح            
  .للَّفْظَيِن متراِدفَاِنوالصواِب وِإنْ بدا لَك أَنَّ ا

                                                   
 .9.ص ]1[
، وذكـر  )الفروق(ويف نسخة وطبعة أخرى بعنوان   ) الفروق يف اللغة  (وجدت أن عنوان الكتاب هو       ]2[

 من النسخة الثانية ذكر الدكتور امحد      13، ويف ص  110الفرق بني القدمي والعتيق يف الباب السادس ص       
 املعـاين وكتـاب   وهو مقدم وضابط الكتاب أن للعسكري كتاب الفرق بـني   ) لعله(احلمصي بصيغة   

  .الفروق وعلق علي الكتابني أما كتاب واحد
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  .]1[]غُرف وأَرِوقَةٌ) اجلَاِمع(قَد شيد يفْ اجلَبهِة الشماِليِة والغرِبيِة ِمنه : [وقَالَ
 بن عبِد ِإنَّ الّذي شيد هِذِه اَألرِوقَةَ واحلُجراِت الّيت فيها هو السلْطَانُ عبد احلَميدِ     : أَقُولُ

املَجيِد العثْماينِّ، وهاِهي موجودةٌ اآلنَ، ولَِكنه لَم يشيد يفْ اجلَاِمِع غُرفَةً واِحدةً، َألنَّ الغرفَـةَ               
 ةُ(ِهيالَى). الِعلِّيعقَالَ ت:  M ¿  ¾  ½  ¼L   ]2[َاِزلٌ أنا مِقهفَو ةٌ ِمنعفياِزلٌ رنم أَي  فَعر

دةُ، قَالَ لَبياِبعاُء السمِل السفَةُ يفْ االصرالغا، وهِمن :  
  سوى فَأَغْلَق دونَ غُرفَـِة عرِشـهِ      

  
  رِع املَنقَـلِ  ـسبـعاً ِطباقاً فَوق فَ     

. ا احلُجرةُ فَتطْلَـق عليهـا     ، وِهي ال تطْلَق علَى احلُجرِة، أَم      )ِعلِّيٍة(ثُم أُطِْلقَت علَى كُلِّ       
َألنَّ الغرف جمع غُرفٍَة، وِهي    ) غُرٍف(بدلَ  ) حجراٍت(قَد شيد فيِه    : فَكَان ِإذَنْ علَيِه أَنْ يقُولَ    

  .]3[احلُجرةُ الفَوِقيةُ، واجلَاِمع لَيس فيِه اآلنَ غُرف مشادةً وال مشيدةً
ِإنَّ عبد احلَميِد الثَّاينْ قَد أَمر ِبتـشِييدها يفْ فَنـاِء           : [وقَالَ عن هِذِه اَألرِوقَِة واحلُجراتِ    

اِلِه اخلَاصم 4[]اجلَاِمِع ِمن[.  
ِإلنفَاق علَى ِعمارِتها   من أَعلَمه ِبذَِلك؟ وما الدليلُ علَيِه؟ ثُم أَال يجوز أَنْ يكُونَ ا           : أَقُولُ

  . كَانَ ِمن خزينِة الدولَِة العامِة أو ِمن ماِليِة وزارِة االوقَاِف؟
  .]5[]وهو ِعبارةٌ عن قُبٍة مركَّبٍة علَى أَربعِة اسِطواناٍت: [وقَالَ عن مصلَّى اجلَاِمِع

                                                   
رواقاً واحداً بين حديثاً وجبانبه غرفة كبرية استخدمها املرحوم علـي            ، أدركنا من هذه الغرف    51ص] 1[

 كمقر له وملكتبته اخلاصة، وجبانبها مرافق صحية لعموم الداخلني اىل اجلامع            1974الشمايل املتوىف سنة    
علـي الـشمايل األسـتاذ    (باشرة على السكر الذي على فرع ر دجلة الرئيس، أنظر كتابنا            املطلة م 
  ).البصري

   .20الزمر ] 2[
باعتبار أن املشاد ما يطلى به البناء، واملشيد من البناء املرفوع املطول، انظر البستاين، قطـر احملـيط           ] 3[

1/1098. 
   . وبتصرف56 و52ص] 4[
   .51ص] 5[



 104

مركَّبةٌ علَى أَربِع اسِطواناٍت، َألنَّ العدد ها هنـا يِجـب أَنْ            : يقُولَالصواب أَنْ   : أَقُولُ
ثُم انظُر هِل املَصلَّى هـو قُبـةٌ    . يخاِلف املَعدوِد، فَاملَعدود مؤنثٌ، ِلذَِلك يِجب تذْكير عدِدهِ       

انِطوِع اسبلَى أَرةٌ عكَّبرةٌ؟مقُب قَهفَو تِنيالِة بِللص ِحلٌّ أَِعدم وه لُ؟ أَمقُوا ياٍت؟ كَم.  
وعلَى جاِنبي باِب املُصلَّى اَألوسِط رواقَاِن صغيراِن يقَـالُ ِإنَّ مقَـام اخلَـِضِر              : [وقَالَ

كُوِر رواقَاِن صغيراِن كَما يقُولُ، وِإنما همـا        لَيس علَى جاِنبِي الباِب املَذْ    : أَقُولُ. ]1[]فيِهما
     ابا بمهداِن أَحرغياِن صابِة(بدالثَّـاينْ      ) السِة، ولَ اخلُطْبِة قَبعاجلُم ارهآنُ نا القُرهأُ فيقْري الّيت

ى وقُبِتِه، كَانَ بعض الدجالين ِمن خدمِة اجلَاِمِع        باب مسدود كَانَ يصعد ِمنه ِإلَى سطِْح املُصلَّ       
قَد وضع علَيِه ِقطْعةَ ِقماٍش أَخضر يوِهم فيِه بعض بسيطَاِت العقُوِل ِمن النساِء أَنَّ فيِه مقَامـاً             

  . اخلَضراُء ثُم رِفعت ِتلْك الِقطْعةُ الِقماِشيةuُِللْخِضِر 
كُِتب علَيها قَـد تطَـوع      : [ثُم قَالَ عِن الِقطْعِة املَرمِريِة املَوضوعِة علَى يساِر اِملحرابِ        

  .]2[]هـ1139ِبِعمارِة هذَا اجلَاِمِع واِلي املَوِصِل سنةَ 

  
  

  2007القطعة املرمرية وضعت حالياً يسار املنرب، والصورة سنة 
  

                                                   
   .51ص] 1[
   .51ص] 2[
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ِإننا قَد قَرأْنا الِقطْعةَ املَرمِريِة هِذِه فَلَم نِجدها مكْتوبةً كَما قَالَ، ولَِكننا وجـدناها    : أَقُولُ
    هصا نا مهلَيع كُِتب ِه اهللاِ       : (قَدجاًء ِلوِتغِف ابريذَا اجلَاِمِع الشِة هارِبِعم عطَوت ايلْ  قَدـالَى وعت 

 هذَا هو أَخو سلَيمانَ باشـا       ]2[وعِلي باشا . ]1[)1139املَوِصِل عِلي باشا أَدام اُهللا جاللَه سنةَ        
يفْ ِنهايـِة    وعِزلَ عنها ِبِإسماِعيلَ باشا اجلَليِلي       1138وايلْ بغداد، وِلي املَوِصلَ يفْ ِبدايِة سنِة        

هـ وِهي السنةُ الّيت عمر فيها هذَا اجلَاِمع الشريف، وعلَيِه فَقَد كَانت مدةُ حكِْمِه              1139سنِة  
  .]3[هـ1325املَوِصلَ سَنتيِن اثْنتيِن، كَما جاَء ذَِلك يفْ سالْنامِة املَوِصِل ِلسنِة 

ب فَوق باِب املُصلَّى اَألوسِط أَبيات ِمن الشعِر تشير ِإلَى مدِح السلْطَاِن عبِد             وكُِت: [وقَالَ
  . ]5[]هـ1264 وآِصِف باشا وتبين أَنه قَد أَكْملَ تشِييِد ِبنايِة هذَا اجلَاِمِع سنةَ ]4[ِاحلَميد

  :]6[كْتوبةَ فَوق باِب املُصلَّى املَذْكُوِر ِهي هِذِهِإنَّ اَألبيات املَ: أَقُولُ
       نــاِرفيِد العـيس ــيابب نيب ِقف  

  
   الـورى  ]1[ِلحضرِة السلْطَاِن غَـوثِ   

  
   يـســر، وِمـن يمِنـهِ      ِهعصـِريفْ  
  

  ِلجـــاِمٍع عمــــر يفْ عهــــِدِه 
  

  يــئاً ِلمـن   ذَا جاِمع اخلَضــِر هن   
  

  ِلجنــٍة عاِليــٍة طَـــار هـلْ     

  نــاِتفي ــضـاِر واهلَ ــع احلُ م عادو  
  

      نـاِئفيِن ِللْخــوـِد العِد املَجيبع  
  

نِرفيـــشِللْم الحــــاً الحأَنْ ص  
  

نــي ـــاح دف ــاه النجـ ايويفْ زو  
  

نــاِكفيلَــى العــِه عياحنــى جخأَر  
  

      ناِقفيالـو ــاراً ِمـنطَي فْتادص  
  .نسي املؤلف كلمة الوزير املكرم] 1[                                                   

 أن 85هــ ص 1325 و سـنة  74هـ ص1312 و سنة 74هـ ص1310ذكرت السالنامات لسنة  ] 2[
  .علي باشا أخو وايل بغداد حسني باشا وليس سليمان باشا

هـ والصواب ما أثبتناه وهـي مـن   1335وهم آل فرج يف ذكر سنة صدور السالنامة وكتبها سنة     ] 3[
  . هـ مل يصدر فيها أيةُ سالنامة يف والية املوصل1335إعداد عزتلو صفوت بك، باعتبار أن سنة 

مـع معرفتـه بـصحة      ) السلطان عبد احلميد  (يف خمطوطه بدل    ) السلطان عبد ايد  (ذكرآل فرج   ] 4[
نبه على خطـأ    املمدوح كما مبين يف البيت الثاين من القصيدة، ولكنا ثبتنا نص الصويف، علماً أنه مل ي               

  .الصويف يف ذلك
  .وانظر موقع البيتني يف صورة اجلامع يف أول العنوان .52ص] 5[
ذكر هذه األبيات سيويف يف جمموعه ونشرها املرحوم الديوه جي ولكن فيها أغالط ميكـن قراءـا                 ] 6[

أنظر . ملا كتب أعاله  ومقابلتها، وما أثبتناه يف نص آل فرج فقد قمنا بقراءة النص ميدانياً فكان مطابقاً               
  .158جمموع الكتابات احملررة ص
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      فْـــٍو لَــهِبع اِطفْـــهع باري  

  
     هـــدعب ـنــاِم ممِباِإلت فصأَن  

  
   مخـضرةً  ]2[آضت ِبِه اخلَـضــراءُ   

  
  لَـــــهزقَاِيـــالً ن ـلِّيأُص خأَر  

  

  
      نـاِطفيالع كَـانَ ِمـن ــه3[َألن[  

  
  عد املُنــِصفينآِصــف عــصٍر أَســ

  
نــفي ــف ِللْواِص صوـــٍة ت ضوكَر  

  
نــاِئفي ــييت ِللطَّ ا بـــر   أَنْ طَهــ

  
  هـ1264

  
  
  
  
  
  
  
  

    2007اللوحة اليت فوق باب املصلى صورت سنة  
  

                                                                                                                                 
  .والصحيح ما أثبتناه كما مبني على الرخامة )عون: (ذكرها آل فرج] 1[
   .والصحيح ما أثبتناه استناداً على ما كتب على الرخامة) احلضرة: (ذكرها آل فرج] 2[
   : وصححه ومل يوفق فيه64نشره الديوه جي يف جوامعه ص] 3[

   فـــاعطف بعفـــو لـــهيـــا ربنـــا
  

  ألنـــه كـــان مــــن العـــاطفني  
  

   .  وأثبتناه1264 وبعد التدقيق تبني الصواب 1263 ذكر آل فرج قيمة البيت املؤرخ     كما



 107

لَ عنه ِإنـه آِصـف   وحيثُ أَنَّ الشاِعر قَد وصف فيها الوزير طَيار باشا وأَثْنى علَيِه وقَا    
عصِرِه ظَن املُؤلِّف أَنه يمدح ِبها السلْطَانَ عبد املَجيِد وآِصف باشا، ولَيس اَألمر كَذَِلك كَما       

  . سيجيُء تحقيقُه ِإنْ شاَء اُهللا تعالَى
قَد أَمر ِبِعمارِة هذَا اجلَاِمِع الـسلْطَانُ عبـد         [وقَد كُِتب فَوق الباِب اخلَاِرجي      : ثُم قَالَ 

  .]1[]هـ1319احلَميِد خاِن الثَّاينْ وذَِلك يفْ سنِة 
لَيس اَألمر كَذَِلك، بلْ ِإنَّ املَكْتوب علَى باِب اجلَاِمِع اخلَاِرجي هو بيتـاِن ِمـن               : أَقُولُ

ناِظمهما العالَّمةُ الكَبير والشاِعر الرقيق معايلْ الوزير املَرحوم السيد أَحمـد           الشعِر ضمنهما   
   ِصِلياملَو ِريوٍد الفَخمحم نب ِرياِئِع  ]2[الفَخـدب ا ِمنمهذَا، وِة اجلَاِمِع هارِد ِعمديجت خاريت 

 الشعِر، فَهالّ كَلَّف املُؤلِّف نفْسه عناَء ِقراَءِتِهما ـ ِإنَ كَانَ يفْ ِقراَءِتِهما عنـاٌء   التاريِخ ورقيِق
  :والبيتاِن هما. ـ كَي ال يقَع يفْ ِمثِْل هذَا اخلَطَِأ البيِن املُشاهِد

  أَصـبح ذَا اجلَـاِمع بعـد وهِنــهِ   
  

    قَـد نماليداً   وـدجم ــهخأَر  
  

  ِبخيـِر ِظـلِّ اِهللا أَبهــى مــشيد     
  

   1319عمره اخلَاقَـانُ عبد احلَميد     
  

مهما كَانَ ِمن اَألمِر فَِإنَّ ِبناَء اجلَاِمِع اَألحِمِر احلَاِلي محدثٌ، بِني علَـى عهـِد               : [وقَالَ
 ِد سِد املَجيبلْطَاِن عةَ السـِن   1264نميفْ ز ـهعوفُر تِنيبو ،الّهصاِب ملَى بع أُ ذَِلكقْريهـ و

  .]3[]هـ1319السلْطَاِن عبِد احلَميِد الثَّاينْ سنةَ 
 الباب األوسـطَ حيـثُ أَنَّ   ) ويقْرأُ ذَِلك علَى باِب مصالّه    (يعين ِبالباِب يفْ قَوِلِه     : أَقُولُ

                ـهتايِبن ِدثَتأُح ذَا اجلَاِمعاُء أَنَّ هعادًو اِطقاً ِبذَِلكخاً ناريت ويحآِنفاً ت ا لَكهِذكْر راتاً ميأَب
الـسلْطَاِن  احلَاِليةُ يفْ عهِد السلْطَاِن عبِد املَجيِد غَير مسلٍَّم، َألنه أُحِدثَ وبِني قَبلَ أَياِم هـذَا    

                                                   
  .52ص] 1[
 انظر 1924القاضي واألديب أمحد بن حممود الفخري، عني وزيراً للعدلية سنة ) 1926ـ1862] (2[

  .66الديوه جي سعيد، جوامع املوصل ص
  .55ص] 3[
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هـ كَما نقْرأُ ذَِلك يفْ اللَّوحِة املَوضوعِة علَى يـساٍر          1139ِبكَثيٍر َألنه قَد بناه عِلي باشا سنةَ        
  .اِملحراِب، وِهي موجودةٌ حتى اآلنَ

دم وسقَطَ يفْ النهِر بعد أَنْ مـالَ النهـر      فَقَِد انه ) ِبناُء اجلَاِمعِ (أَما الِبناُء القَديم    : [وقَالَ
ِإنَّ من ينظُر ِإلَى بقَايا السكِْر الّيت تظْهر يفْ وسِط ِدجلَةَ           : [ثُم قَالَ . ]1[]ِبقُوِة جرِيِه ِإلَى جاِنِبهِ   

 موِسِم الصيِف نِجد أَنَّ هـذَا الـسكْر مواِزيـاً        قَريباً ِمن اجلَاِمِع اَألحمِر أَيام نقِْص النهِر يفْ       
          أَرِة وِنيأَب نَ آثَاروِجديو اكننَ هواحبالس ِطسغا يراً مكَثيو ،امماِحِل اجلَاِمِع تِلس  ِبقـيِوقٍَة ال ت

  .]2[]ملُنقَِلبِة يفْ النهِرشكَّاً ِبأَنها ِمن أَقْساِم جاِمِع مجاِهِد الديِن ا
الشك باٍق غَير مدفُوٍع، ِإذْ تجوز أَنْ تكُونَ آثَار اَألبِنيِة هِذِه َآثَار البيماِرسـتاِن              : أَقُولُ

     هنقَالَ عطٍَة وطُّوب ناب هذَكَر اجلَاِمعِ   : (الّذي امكَانَ أَم هآ   ]3[)ِإن ِهي أَو     قَاهاخلَان ِة أَوسراملَد ثَار
فَكَيف يستطيع املُؤلِّف أَنْ   . ]4[)ِإنَّ مجاِهد الديِن عمرها ِبِجواِر جاِمِعهِ     : (الّيت قَالَ ابن ِخلِّكَانَ   

مالبي ال آثَارا ومهاجلَاِمِع ال آثَار آثَار ِهي ِذِه اآلثَارأَنَّ ه ثِْبتاِنيتاِرس.  
وِإنين : [ثُم قَالَ . ]5[]ِإنَّ الِكتاباِت املَوجودةَ يفْ الِبنايِة احلَاِليِة تؤيد رأْي الدكْتورِ        : [وقَالَ

  .]6[]أُشاِرك الدكْتور يفْ رأِْيِه
 ]7[)ِبي الّذي ذَهب يفْ ِكتاِبِه مخطُوطَاِت املَوِصلِ      ِإنه يعين ِبالدكْتوِر الدكْتور داود اجلَلَ     : أَقُولُ

ِإلَى أَنَّ ِبناَء هذَا اجلَاِمِع احلَاِلي محدثٌ بِني علَى عهِد السلْطَاِن عبِد املَجيِد، وقَِد استدلَّ علَى                
وسِط الّيت يذْكُر فيها أَنَّ اجلَاِمع قَد تعمـر أَيـام        ذَِلك ِباَألبياِت املَكْتوبِة علَى باِب اجلَاِمِع األَ      

السلْطَاِن عبِد املَجيِد املَّذْكُوِر، لَِكن ذَِلك منقُوض ِبما هو مكُْتوب علَى اللَّوحـِة املَرمِريـِة                

                                                   
   .55 صٍ[1[
   .55ص] 2[
  .250ص] 3[
 .427 ص1وفيات األعيان ج] 4[
   .55ص] 5[
  .  5 أيضاً لكنها جاءت قبل سابقتها باهلامش رقم55ذكرت العبارة يف الصفحة ] 6[
   .9ص] 7[
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      ع ثُ كُِتبياِب اجلَاِمِع حرِمح سارِة يدوجةَ        املَونا ساشب ِليع هرمع ا أَنَّ اجلَاِمعههـ، 1139لَي
                 ـدمِذِه الـِبالِد أَحلَى هلْطَانُ عكَانَ الس احلَاِلي ذَا اجلَاِمعِه هفي ِنيب ِخ الّذياِريذَا التيفْ هو

اِب اجلَاِمِع اَألوسِط الّيت تـدلُّ علَـى أَنَّ          ال عبد املَجيِد، وأَما اَألبيات الّيت علَى ب        ]1[الثَّاِلثَ
اجلَاِمع عمر يفْ عهِد السلْطَاِن عبِد املَجيِد فَِإنها ِبال شك تدلُّ علَى حدوِث ِعمارٍة يفْ بعـِض                 

نَّ اللَّوحةَ التي علَى يساِر اِملحراِب ناِطقَـةٌ        أَقْساِمِه ال علَى تعميِرِه كُلِِّه مجدداً ِلما بيناه ِمن أَ         
  .ِبأَنه قَد عمر قَبلَ عهِد عبِد املَجيِد ِبقَرٍن وربِع قَرٍن

وحسب التدقيقَاِت الّيت قُمت ِبها ظَهر يلْ أَنَّ يفْ عهِد ِواليِة عِلـي باشـا علَـى             : [وقالَ
ةَ   املَون1139ِصِل س                ـعلَّى ماِخـِل املُـصِة يفْ ددـوجِوقَـِة املَواَء اَألرِبن ددج هـ كَانَ قَد

  .]2[]اِملحراِب
يفْهم ِمن كَالِم املُؤلِِّف هذَا أَنَّ اجلَاِمع كَانَ موجوداً قَبلَ ما عمره عِلي باشا وأَنَّ الباشا                : أَقُولُ

ملَذْكُور قَد جدد ِبنايةَ اَألرِوقَِة الّيت ِهي داِخلَ املُصلَّى لَما آلَت ِإلَى اِإلنِهداِم، وذَا يناِقض قَولَ  ا
ملَجيِد سنةَ الدكْتوِر اجلَلَِبي آِنفاً وهو أَنَّ ِبناَء هذَا اجلَاِمِع محدثٌ بِني علَى عهِد السلْطَاِن عبِد ا  

ِإنين أُشاِرك الدكْتور اجلَلَِبي ِبمالحظَاِتِه حـولَ ِبنايـِة         : هـ فَكَيف يقُولُ املُؤلِّف ِإذَنْ    1262
 اجلَاِمِع اَألحمِر احلَاِليِة، وهو قَد ذَكَر هنا ما يناِقض كَالم الـدكْتوِر ويختِلـف عنـه كُـلَّ              

  .االخِتالِف؟
هـ فَقَد أَمر الوايلْ علَـى  1262أَما يفْ عهِد السلْطَاِن عبِد املَجيِد املُصاِدِف سنةَ    : [وقَالَ

 ]املَوِصِل ِإذْ ذَاك آِصف باشا ِبهدِم اَألرِوقَِة اخلَاِرِجيِة وأَبواِب املُصلَّى وتشِييِدها ِمن جديـدٍ             
]3[.  

                                                   
هــ،  1149هـ ولغاية 1115امحد خان الثالث بن السلطان حممد خان الرابع كانت واليته من سنة   ] 1[

؛ سالنامة والية 142نشاء املدارس وغريها، أنظر حممد فريد بك، تاريخ الدولة العلية العثمانية صاهتم بإ
   .52هـ ص1310املوصل لسنة 

   .56و 55ص] 2[
   .56ص] 3[
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 كَانَ الوايلْ علَى املَوِصِل طَيار باشا الّذي عين فيهـا سـنةَ             ]1[هـ1262يفْ سنةَ   : أَقُولُ
هـ وقَد ذَكَره ناِظم اَألبياِت املَكْتوبِة علَى باِب 1263هـ وعِزلَ عنها ِبأَسعِد باشا سنةَ       1262

هِط فيسثُ قَالَاجلَاِمِع اَألويا ح:  
  ــن ــاً ِلم ــضِر هنيئ ــاِمع اخلَ ذَا ج  

  
ــلْ   ه ــار ــٍة طَ اِليـٍَة ع ــ   ِلجنــ

  

      نـاِكفيلَـى العـِه عياحنـى جخأَر  
  

  فْتادـاراً (صطَي (   ناِقفيالـو ِمـن  
  

 يدعى آِصف ِباشا كَما يدعي ولَم يتولَّ املَوِصلَ يفْ هذَا العهِد أَو يفْ عهٍد قَريٍب ِمنه والٍ       
 لِّفاملُؤ اِتِه اآلِنفَِة الذِّكِْر        . ذَِلكييفْ أَب اِعرالش فصو قَدا (واشب ارطَي (     ـهـذَا ِبأَنه)  آِصـف

فَِمن أَين ِللْمؤلِِّف هذَا . فَظَن املُؤلِّف أَنَّ وايلَ املَوِصِل يفْ ذَِلك التاِريِخ هو آِصف باشا          ) عصِرِه
  .هـ واملَوِصلُ ال تعِرف لَه وجوداً؟1262الباشا الّذي أَوجده يفْ املَوِصِل سنةَ 

      هماس فرصتِصلَ ماملَو كَمح معن) ديأَفَن ةَ    ) آِصفنا سماهدِن ِإحيترـ 1279م * )2(هـ
هـ ثُم أُعيد آِصف أَفَندي املَـذْكُور       1285ِضياِء باشا الّذي تولَّى املَوِصلَ سنةَ       وعِزلَ عنها بِ  

  .هـ 1288هـ ثُم عِزلَ عنها ِبِشبلي باشا سنةَ 1286ِإلَى ِواليِة املَوِصِل مرةً أُخرى سنةَ 
                                                   

 ومن اجلدير بالذكر أن الوايل حممـد        .87م، ص 1907/ هـ1325لسنة   أنظر سالنامة موصل والييت   ] 1[
ته يف املوصل أوامر بتعمري كنيسة الطائفة الـسريانية الكاثوليكيـة           طيار باشا صدرت له يف زمان والي      
هـ، أنظر حممدعلي، سجى، اإلدارة العثمانيـة يف املوصـل          1262أواخر شهر مجادى األول من سنة       

  .199ص
تكُونُ اَألبيات قَد كُِتبـت     هـ وعلَيِه فَ  1284يفْ تاِريِخ الَموِصِل أَنه وِلي الَموِصلَ ِواليته اُألولَى سنةَ          ) 2(

علَى اللَّوحِة احلَجِريِة ووِضعت علَى باِب الَجاِمِع اَألوسِط قَبلَ تعِييِنِه واِلياً علَى الَموِصـِل ِبِأحـدى                
  .وِعشِرين سنٍة

          ها أَناشِبالب هتعن ذَا الّذيه آِصف نقَالَ ع ثُم   رأَم]        ا ِمـنِدهِييشتلَّى واِب املُصوأَبِة وِوقَِة اخلَاِرِجيِم اَألردِبه
  ].جديٍد

 ال دلَيلَ لَه علَى ذَِلك البتةَ، ِإذْ يجوز أَنْ تكُونَ أَبواب املَصلَّى واَألرِوقَةُ اخلَاِرِجيةُ هِذِه قَِد انهارت أَو             :  أَقُولُ
  .آلَت ِإلَى االنِهداِم، فَجددت ِعمارتها

ـ 1279(اعتمد آل فرج يف ذكر هذه الـسنة         *  علـى الـسالنامة الـصادرة يف املوصـل سـنة           ) هـ
باعتبار أن مدة واليته على املوصل    واليت استلمها من الوايل كنعان باشا،      104ص) م1912/هـ1330(
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ذَا اجلَاِمِع الّيتِوقَةَ هِإنَّ أَر ِة ثُمنيفْ س تاِبِه الثَّالثَِة كَانوأَب قِإلَى ]1[هـ1360 فَو آلَت قَد 
              ِنيوابا الـصاشٍد بمحم احلَاج نطَفَى بصم رالكَبي ِسناِلِه املُحاِلِص مخ ا ِمنهرماِر، فَعِهياالن

  : فَقُلْت يفْ ذَِلك مؤرخاً
  اَألح ـــا ِبـهِ     ذَا اجلَاِمعلَم ـرم  

  
  جدده املُحـِسن غَيــثُ النـدى    

  
  ِلذَا ِمـن اِهللا وِمـن خلِْقــــهِ       

  
  ِطيب اهلَوى ِبالقُرِب ِمـن ِدجلَـةٍ      

  
     ـاِمععــــاً جم خا أَرمهازح  

  

  اباخلَــر أَكُــف اثَــتالِبلَــى ع ِمــن  
  

 ــاب اجلَن ـــع ــِم رفيـ ــر الِعلْ   مناِص
  

ـــابِتجــِر اح يــاٍد ِبغ ــا بضالر ــه   لَ
  

  ــابحِح مثَّ الروةٌ يفْ الــســعِوسو  
  

  1360املُصطَفَى عمــــره ِللثَّـواب    
  

  
وباينْ هذَا اجلَاِمِع هو قَايماز بن عبِد اِهللا مجاِهد الديِن اخلَاِدم الرومي احلَـاِكم علَـى                

وهو الّذي بنـى اجلَـاِمع املُجاِهـِدي        ): (142 ص 6ج(الَ عنه يفْ النجوِم الزاِهرِة      املَوِصِل قَ 
واملَدرسةَ والرباطَ والِبيماِرستانَ ِبظَاِهِر املَوِصِل علَى ِدجلَةُ ووقَف علَيها اَألوقَـاف، وكَـانَ             

   ثُ أَنيِبح اِتبوِه رلَياِبـداً              عاِلحاً عِيناً صكَانَ دو ،لَهى أَهٍر ِإالّ أَغْنفَقي تيِصِل بِباملَو عدي لَم ه
        دوعـسِن ميالد ِعز اتا ملَماٍر وناِتِب ِبمائَِة ِديوِن الراِرجاً عٍم خوكُلَّ ي قدصتماً ياِدالً كَريع

   ِن ميقُطِْب الد نِإلَـى أَنْ        ب آذَاهِه ولَيع قيضذَا وه ازمقَاي سبح اهارِسالنَ ش هنلَّى ابوو دودو

                                                                                                                                 
هـ، انظر سالنامة واليـة     1285م ضياء باشا الوالية سنة       أشهر لتنتهي بعزله واستال    10 سنوات و    7

 229 ص8يف حني ذكر العزاوي يف كتابه العراق بـني احـتاللني ج           . 78هـ ص   1310املوصل لسنة   
انفصل متصرف املوصل ضياء باشا وصار مكانه دفتري الوالية السابق آصف أفندي ذهـب              : (مانصه

 1286 شوال   23 يف   32قالً عن جريدة الزوراء العدد      ، ن 1286 شوال   20اىل حمل وظيفته يوم السبت      
 ).296ومنية األدباء ص

هـ يف املوقعني اللذين ذكرمها وصوبنامها، والـصواب مـا         1366ذكر آل فرج سنة جتديد اإلعمار       ] 1[
ـ 1366أثبتناه وقد كانت منه زلة قلم واللبس حدث معه يف موضوع بناء جنيب اجلـادر سـنة                   . هـ

   . 137ص) إمساعيل الكبري(وانظر كتابنا 1360تاريخ الشعري املوافقة للرقم وكذلك انظر قيمة ال
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ولَه ترجمةٌ يفْ شذَراِت الذَّهِب وِمرآِة الزمـاِن وابـِن     : ، أَقُولُ )هـ594مات يفْ حبِسِه سنةَ     
  .ِخلِّكَانَ وغَيِرها

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  2007من جهة احملراب سنة ) اخلضر(ع جماهد الدين جام
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  )2007الصورة سنة (حمراب جامع جماهد الدين وقد ازيلت لوحة الوزير 
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  2007 اجلامع الكبري سنة قبة مرقد علي األصغر وعلى اجلهة اليسرى قاعدة مئذنة
  

هـ وهو يومِئـٍذ ابـن      81توفِّي يفْ الطَّاِئِف سنةَ     : [قَالَ عِن اِإلماِم محمٍد بِن احلَنِفيةِ     
  .]1[]خمسٍة وِستين سنٍة

  .والصواب وهو ِابن خمٍس وِستين سنٍة: أَقُولُ
  .]2[] أَقْواِل صاِحِب منهِل اَألوِلياِء ومؤلِِّف ِكتاِب اِإلنِتصاِريفْهم ِمن:[وقَالَ
  .يفْهم ِمن قَوِل صاِحِب منهِل اَألوِلياِء ومؤلِِّف ِكتاِب اِإلنِتصاِر: الصواب: أَقُولُ
يِه يفْ تحقيِق وجوِد قَبِر عِلي األََصـغر يفْ      وِلذَِلك لَم نعثَر علَى مستنٍد يركَن ِإلَ      : [وقَالَ
  .]3[]هِذِه البلْدِة

هذَا حق، بلْ لَيس ألوالِد محمٍد بِن احلَنِفيِة عِقب يفْ الِعراِق، فَقَـد جـاَء يفْ                : أَقُولُ
بنو محمٍد بِن احلَنِفيِة قَليلُونَ ِجداً،      : ( نصه ِكتاِب عمدِة الطَّاِلِب يفْ أَِنساِب آِل أَيب طَاِلٍب ما        

                                                   
  .يف كلمة تويف  وبتصرف58ص] 1[
   .59ص] 2[
   .60ص] 3[
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لَيس ِبالِعراِق وال ِباِحلجاِز ِمنهم أَحد، وبِقيتهم ِإنْ كَانت فَِبمصر وِبالِد العجـِم، وِبالكُوفَـِة            
اِحدو تيب مه1[)ِمن[ .  

  .]2[]أَقْواس ِصغار)  الزهرتيِنيريد(وتحتهما : [وقَالَ
اَألقْواس جمع قَوٍس، وِهي مؤنثَةٌ، وتذِْكيرها قَليلٌ، وِصغار جمع صغيٍر، وهـو            : أَقُولُ

  .أَقْواس صغيرةٌ أَو أَقْواس صغيرات: مذَكَّر، فَكَانَ علَيِه أَنْ يقُولَ
  .]3[]حصلَ ِمنهما تاجاِن كَالتاجيِن املَذْكُوريِن ولَِكن أَدقفَ: [وقَالَ
. الّذي يِجب ِذكْره ها هنا مجروراً ِبِمـن       ) أَدق(لَم يذْكُِر املُفَضلَ علَيِه يفْ قَوِلِه       : أَقُولُ

  :م وذَِلك كَما يفْ قَوِل جريٍرنعم، يجوز حذْفُه يفْ الشعِر ِعند بعِضِه
ــا  ــى لَن ناَء بمــس ــمك ال س ــذي   ِإنَّ الّ

  
  بيتاً دعاِئمـه أَعـــــز وأَطْـولُ        

  
ولَِكن ذَهب املَاِنعونَ ِإلَى أَنَّ اسم التفْضيِل ها هنا مجرد ِمن معناه واملُـراد ِبـِه معنـى       

ِة املُشبهِة أَي دعاِئمه عزيزةٌ طَويلَةٌ ال أَنه أَطْولُ وأَعز ِمن غَيِرِه، كَما يراد ِبِه أَحياناً معنى             الصفَ
وحاُهللا{ :اسِم الفَاِعِل نهالَتلُ ِرسعجثُ ييح لَم4[} أَع[اِلٍكم نقَالَ اب ،اِلمع أَي ]5[:  

  لُ التفْــضيِل ِصــلْه أَبــدا  وأَفْعـــ
  

ــردا   ِإنْ ج ــن ــديراً، أَو لَفْظــاً، ِبِم   تقْ
  

                                                   
فهو أبو القاسم املشهور بابن احلنفية وأمه خولة بنت جعفر بن قيس بن مـسلمة               . 353ابن عنبة، ص  ] 1[

ل بن حنفية بن جليم وهي من سيب أهل الردة وـا            بن عبد اهللا بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدئ          
وولد أليب القاسم حممد أربعـة     . أعتقها وتزوجها اإلمام علي بن أيب طالب      . يعرف ابنها ونسب إليها   

   .وعشرين ولداً منهم أربعة عشر ذكراً
   .61ص] 2[
   .61ص] 3[
   .124األنعام ] 4[
   .176 ص2شرح ابن عقيل ج] 5[
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ِإذَا كَانَ اسم التفْضيِل مجرداً فَال بد أَنْ تتِصلَ ِبِه ِمن لَفْظـاً أَو  : قَالَ الشارح ابن عقيلٍ   
    وحِه نلَيِل عفَضةً ِللْمارراً جقْديت :ز        ـذَفحت قَدٍرو، ومع لُ ِمنأَفْض دي) ـا  ) ِمـنهرورجمو

قَـالَ  .  أي وأَعز نفَراً ِمنك    ]1[} أَنا أَكْثَر ِمنك ماالً وأَعز نفَراً      {ِللداللَِة علَيِهما كَقَوِلِه تعالَى     
  ).ا ِبال دليٍلأي فَيمتِنع حذْفُه: (اخلُضِري يفْ حاِشيِتِه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )عن الصويف(حمراب مرقد على االصغر 

                                                   
   .34الكهف ] 1[
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1

  
هنقَالَ ع :الّذي قَدذَا املَرِإنَّ ه  

  هو مقَام ال مشهد [ شيد ِباسِم أَوالِد احلَسِن 
  ماِت املَوجودِة وِضع ِللتبرِك  شأْنُ بعِض املَقَا

   .]2[]يفْ املَوِصِل
  املَقَام موِضع اِإلقَامِة أَو زمنها أَو هو: أَقُولُ

   اِإلقَامةُ نفْسها، واملَشهد مكَانُ اسِتشهاِد الشهيِد
اِهدشم هعمج ،مهعمتجماِس والن رضحمو .  

 أَوالد احلَسِن أَقَاموا يفْ هذَا املَوِضِع واستوطَنوه ولَم يستشِهدوا فيِه؟ ثُـم             فَهلْ يعين أَنَّ  
       ِضعذَا املَوه يمسأَنْ ي لَه فقَاماً(كَيقْلُ         ) ما النهديؤةٌ، ال ياِلييخ مهتأَنَّ ِقص عِن مالِد احلَسَألو

ثُم أَين هو هذَا املَرقَد الّذي شيد ِباسِم أَوالِد         . ؟ وهم لَم تثْبت لَهم ِإقَامةٌ فيِه البتةَ؟       وال العقْلُ 
احلَسِن؟ واملَرقَد هو مِحلُّ الرقُوِد، ويطْلَق عرفاً علَى القَبِر َألنَّ صاِحبه يرقُد فيِه ِإلَـى يـوِم                 

  .يامِةالِق

                                                   
يف سوق الصياغ، والـديوه جـي يف         )مسجد بيت شهيدو  : ( بعنوان 56كره سيويف يف جمموعه ص    ذ] 1[

ومسجد الصاغة الذي أنشأت فيه احلاجة عدلة بنـت         . مسجد بنات احلسن  : بعنوان) 1(اهلامش رقم   
كـان  : وأمحد بن حممد أمني الشهيدو    . 158امحد شهيدو مدرسة، وللمزيد انظر كتابنا تراجم قراء ص        

هـ يف وقفية حيدد ما أوقفه على مدرسته ومسجده املسمى ببنات احلـسن يف سـوق                1276ة  حياً سن 
هـ عندما انتقلت التولية إىل ابنته عدلة ومن بعدها اىل ولـدها        1313ولعل وفاته كانت سنة     . الصاغة

  .حسن يف هذه السنة
  .وصورة احملراب عن الصايغ. 65ص ]2[
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وأَوالد احلَسِن هؤالِء لَيس لَهم يفْ هذَا املَسِجِد مرقَد البتةَ ولَم يشيده لَهم فيِه أَحد، وِإنما            
            ٍز دليا يفْ ِدههِإن لِّفا املُؤهنقَالَ ع يفْ الِبئِْر الّيت مهفُسا أَنوحطَر مهقَالُ ِإني الِبئْرِجِد، واِخلَ املَس

ديشم را قَبهنقَالُ عال ي .!  
  .]1[]ولَِكن ِمن املُؤكَِّد أَنه قَديم ِجداً) [مقَاماً(عن هذَا املَرقَِد الّذي سماه : ثُم قَالَ

  .ِإنه عتيق ِجداً: ى أَنْ يقُولَالصحيح أَنه لَيس ِبقَديٍم بلْ حاِدثٌ، فَاَألولَ: أَقُولُ
  .]2[]ِإنَّ هذَا املَسِجد يحتوي علَى آثَاٍر تاِريِخيٍة مِهمٍة ِجداً: [ثُم قَالَ

فَقَـد  . قَالَ هذَا ولَِكنه لَم يذْكُر ِمن هِذِه اآلثَاِر املُِهمِة يفْ نظَِرِه شيئاً ِسوى املَحرابِ       : أَقُولُ
ثُـم أَراد أَنْ    . ذَكَر أَنه ذُو زخرٍف ونقُوٍش جميلٍَة، ِلذَِلك فَهو ِمن العاِدياِت الثَّمينِة ال محالَةَ            

     اهما سِمم هرغَي ذْكُرةَ  (يةَ املُِهمِخياِريالت ا    ) اآلثَارن ا ذَكَرمِإنو ،ِطعتسي فَلَم    اِحداً ِمـناً وسوو
املَرمِر لَم يحتِو علَى شيٍء ِمن الزخرفَِة أَِو النقُوِش أَو غَيِر ذَِلك ِمما يكُـونُ ِبـِه ذَا قيمـٍة                    

  .]3[أَثَِريٍة
ا املَوِضِع الّـذي سـماه      ِإذَنْ فَما ِهي هِذِه اآلثَار الّيت يقُولُ عنها ِإنها مِهمةٌ ِجداً يفْ هذَ            

  .؟، وهو يفْ احلَقيقَِة ِبئْر معطَّلَةٌ ال غَير)مقَاماً(ثَم ) مرقَداً(
  
  
  
  
  
  

                                                   
   .65ص] 1[
   .65ص] 2[
انظر البـستاين،  .  مقربة النصارى، ويطلق على تابوت من حجر جتعل فيه جثة امليت   :الناووس معرب  ]3[

هـ الذي مل يـستدركه سـيويف يف        748ويضم الناووس تارخياً لوفاة امرأة سنة       .2/2253قطر احمليط   
 . 192و56زيارته، انظر جمموع الكتابات احملررة ص
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1
     هاِء أَنِليِل اَألوهنم نع لِّفقَلَ املُؤنُ : [نوع اماِإلم   احلَس نِن بيكَانٌ     الدمو دهشم ِن لَه

معلُوم يفْ املَوِصِل بناه املَِلك لُؤلُؤ وهو ِمن أَوالِد الشَّهيِد احلَسِن بِن عِلي ولَيس هو ِمن صلِْبِه،           
  .]2[]بلْ هو ِمن البطُوِن الناِزلَِة

                                                   
وكما مدون على جدران املرقد، وتشاهد قبته        م1222/هـ620شيد هذا املرقد بدر الدين لؤلؤ سنة        ] 1[

 متراً وهي شاخصة للعيـان  30املخروطية املضلعة واملشيدة باآلجر واجلص حيث يزيد ارتفاعها على    
  .424أنظر يوسف، تاريخ فن العمارة العراقية . من بعيد

عفري الذي دفـن   أنه ابن احلسن، وأنه مدفن اجل 206وكذا ذكر اجلليلي يف االنتصار الورقة        .67ص] 2[
هـ، وولده عز   725شرف الدين حممد أبو عبد اهللا نقيب املوصل ودياربكر سنة           : فيه السادة احلسينية  

هـ، وابنه حميي الدين امحد أبـو العبـاس النقيـب سـنة         798الدين إبراهيم ابو اسحق النقيب سنة       
 احلسن أبو حممـد سـنة       هـ، وركن الدين  802هـ، وابنه نصري الدين عبيد اهللا أبو احملامد سنة          764
هـ، والعامل مال محد اجلميلي ومال موسى احلدادي، واسعد بيك بن احلاج حسني باشا اجلليلي سنة   802

هـ 1210هـ، وحممد بيك جنل األمري سعد أو أسعد جنل املرحوم الوزير احلاج حسني باشا سنة                1224
  .هـ وغريهم1210هـ و حيىي بن زكريا سنة 1200والسيد زكريا سنة 
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  2007قبة مرقد اإلمام عون الدين سنة 
اِإلمام عوِن الديِن هذَا غَير معروِف النسِب ِعندنا، وكَونـه ِمـن أَوالِد سـيِدنا      : أَقُولُ

                 اِبِهمـسلَـى أَننَ عونوأْمم اسثُ ِإنَّ النيحو هديؤا يم ِردي لَم ،هاِزلَِة ِمنِن النطُوالب ِن ِمناحلَس
. وقُُّف يفْ ِصحِة ِنسبِتِه ِإلَى البيِت النبِوي الكَريِم حتى يِردنا البرهانُ يفْ ذَِلك            ِإالّ الت فَلَيس لَنا   

     قَدرِصِل ميفْ املَو لَهو)رقَب ِحـلُّ  ) أَيم وه ِد، أَوهياِد الشهِتشكَانُ اسم دهَألنَّ املَش ،دهشال م
هدِة أَعين املَِحلَّ الّذي كَانَ يشاِهد الناس فيه صاِحبه، وهو هنا غَير مـراٍد، ويفْ مـدِح              املُشا

ِصِلياملَو اززالب نساملَالّ ح خيالش موحلُ املَرقُوذَا يِن هيِن الدواِم ع1[اِإلم[  
ـ       ـا مِن يينَ الـدـوع اليوم ـهبح ن  

  
ـــاديتْ  ــا س ي ـــكُم حدياِهللا ِإنَّ مو  

  
  ما مـر ســاِئغُ ِذكْـِركُم ِإالّ حـال         

  
  ِطب يـا نـديم وغَنـيْـ معـــِلنا        

  

  قُوت القُلُـوِب وراحــةُ اَألرواحِ       
  

  يغين الندامـى عن كُـؤوِس الـراحِ      
  

  لْتـاحِ ِتكْـراره ِللْعـــــاِشِق املُ  
  

  واسكَر ِبخمِر مديِحـِه يـا صـاحِ      
  

  ِ]2[ولَه قَصيدتاِن أُخرياِن يفْ مدِحِه أَيضاً تِجدهما يفْ ِديواِنه
                                                   

]1[ 76.  
 .76و75ص ]2[
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هـ حتمل بيتاً يؤرخ سنة 1329لوحة مرمرية مزخرفة فوق باب مدخل اإلمام عون الدين مؤرخة سنة 

  : يقول2007التعمري أخذت سنة 
  ِلمرقَِد عوِن الديِن أَجود تعمير    سعي سعيٍد دام ِبالسعدِِ أَرخوا
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  2007املدخل املؤدي اىل مرقد اإلمام عون الدين عام 
  
  
  
  
  
  

  هـ1200مرقد سيد زكريا املتوىف عام 


  .]1[لَم يتكَلَِّم املُؤلِّف عن نسِب اِإلماِم يحيى أيب القَاِسِم هذَا ولَم يعرفْنا ِبِه البتةَ

                                                   
 8/12/1935 و   5/12 يف   183 و 182وسعاً يف جريدة فىت العـراق يف العـدد          نشر الصويف مقاالً م   ] 1[

ومل يذكر امسه صراحة، وقد     ) اآلثار القدمية يف املوصل، مرقد اإلمام حيىي بن اإلمام أبو القاسم          (بعنوان  
ومن املعلوم أن الـصويف تـوىل       . نشرت الصحيفة بأن املقال ملفتش اآلثار القدمية للمنطقة الشمالية        

  .42 ص1981ـ 1893انظر العبادي، لقاء فتحي، امحد الصويف  5/10/1935ل املفتشية يف أعما
ففي قاعدة الـركن األميـن   : (...وفيما يلي بعضاً منه مما مل ينشر يف الكتب الصادرة عنه وعن غريه           

والباقي مـن الكتابـة مـدفون يف       ) اجتهد بتجديد هذه احلضرة العبد الفقري     : (مكتوب هذه العبارة  
: مث كلمة قد أصاب حروفها التلف، مث تأيت بعد ذلك         ..) احلاج: (..ويف قاعدة الركن األيسر   . رضاأل
، وحتت اجلدار األمين الداخل اىل املراقد لوحتان من املرمر يبلغ طـول             )بن علي خادم احلضرة ؟؟؟؟    (

 بـن  واحلسن: (سم ويف هاتني اللوحتني كتابات باخلط النسخي وهي60م ـ  1،68كل واحدة منها 
علي العسكري وسيدنا وموالنا احلجة صاحب الزمان عليه الصلوات والسالم هذا ما أمر بعمارتـه               

مث يأيت سطر مدفون باألرض، مث تأيت بعد        ). تقرباً اىل اهللا تعاىل واىل رسوله وآل بيته صلوات اهللا تعاىل          
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اِإلمام يحيـى بـن     : (]1[هـ1325 وقَد جاَء عنه يفْ سالْنامِة املَوِصِل ِلصفْوِة ِبك ِلسنِة          
 بِن اِإلماِم حسٍن بِن اِإلماِم عِلي ِرضوانُ اِهللا تعالَى عنهم أَجمعين، مرقَده املَُطَهـر    ماِم قَاِسمٍ اِإل

ِب وسراِي السلْطَاِن لُؤلٍُؤ اخلَرِ   ) البرِج اَألعلَى (داِخلَ سوِر مدينِة املَوِصِل، واِقع بين باشطَابيةَ        
اآلنَ، مشِرف علَى نهِر ِدجلَةَ، وواِقع علَى السوِر، ومرقَده املُنور يحتـوي آثَـاراً نفيـسةً                

ـ ). عمراِنيةً، تحير العقُولَ ِبجماِلها، خاصةً اِإلبداع يفْ ِبناِء القُبِة املُشيدِة علَى مرقَِدهِ            أَنو ت
                 خيالـش ها ذَكَـرم نيع وهِن، وِن احلَسالقَاِسِم ب نى بيحي اهمِة سامالْنالس اِحبى أَنَّ صرت

هكَذَا مكْتوب علَى قَبِرِه املُبارِك ِباخلَطِّ      : (وقَالَ) اِالنِتصار(يوسف اجلَليِلي املَوِصِلي يفْ ِكتاِبِه      
وأُمه : (، ثُم قَالَ  )لقَديِم، وهكَذَا مكْتوب علَى املُصحِف القَديِم املَوقُوِف علَى حضرِتِه املُنورةِ         ا

ـ                مع عم ِهدشتاس الَء، ثُمبيفْ كَر هوا أَبهجوزت ،ِلياِم عِن اِإلمِن بياِم احلُساِإلم تةُ ِبنمِه الكَري
احلُسيِن بِن اِإلماِم عِلي رِضي اُهللا تعالَى عنهم، ِويكْفي فَخراً ِلهذَا اِإلماِم اهلُماِم أَنَّ لَه جـديِن          

   .]2 [)كَريميِن اِإلمام احلَسن واِإلمام احلُسين وهما ساللَةُ الزهراِء رِضي اُهللا تعالَى عنها
ِن          : قُلْتيـةُ احلُـسنـا ابهقَالَ ِإن ِذِه الّيتى هيحاِم ياِإلم ا أُملَن مسي لَم هلَِكنذَا، وقَالَ ه

، وأَما ِكتابةُ اسِم اِإلماِم يحيى واسِم أَبيِه علَى قَبِرِه الشريِف الّيت كَانت موجودةً              uالسبِط
                                                                                                                                 

أخرى قد أصـاب حروفهـا   مث تأيت مجلة ..) تعاىل احلاج ابراهيم أخ احلاج امحد  : (...ذلك مجلة وهي  
  .العطب

ويـسهب يف  . ويرجح الصويف أن هاتني اللوحتني ثبتتا أثناء التعمري بباب املرقد والرواق الذي أمامه         
ويف املرقد يوجد قبة مثمنة األضـالع مـشيدة بـاآلجر، ويف أثنـاء              : (كالمه عن املرقد حيث قال    

هر أصل بناية القبة بألواا الزاهيـة،       الترميمات السابقة سترت بطبقة من اجلص، وإذا ما رفعت يظ         
  ).  م18ارتفاعها عن سطح الفناء ما يقارب 

وال أدري ملاذا أمهل الصويف تاريخ هذا التجديد الذي ظهر بعض نصه الذي يدل على مطلع القـرن    
انظر جملة سومر . ، وكذلك مل يبني لنا أن إبراهيم هو ابن علي )ع عشرة وسبعمائة  (...الثامن اهلجري   

 3 الشكل 4 واللوح 174ص) مشهد اإلمام حيىي بن القاسم(سعيد الديوه جي   ) 1968/ 2ـ1/ 24م(
 .أ

 .، وقد ترجم عبارته آل فرج اىل العربية123ص ]1[
   .t بعنوان اإلمام حيىي208الورقة ] 2[
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حثَانِ      واحلَد ديا أَيهتحم قَدٍة اآلنَ، ودوجوم رغَي ا فَِهينا ها ههنع فسوي خيا الشثَند .  ـرغَي
نـه  أَنَّ تسِميته ِبيحيى بِن القَاِسِم مخاِلفَةٌ ِلما هو مشهور، واِملشهور علَى أَلِْسنِة املَواِصلَِة ِمن أَ       

  . يحيى أَبو القَاِسِم
  أَحد عشر ولَداً لَيس فيِهم مـن اسـمهu           هذَا، وِإنَّ النسابين قَد ذَكَروا ِللْحسِن       

عدد أَوالِد احلَسِن   القَاِسم ِإالّ املُوضح النسابةَ فَِإنه قَد ذَكَره وزاده علَى العدِد املَذْكُوِر فَبلَغَ             
وِهـي ِزيـادةٌ    : (ِإثْنى عشر ولَداً، قَالَ صاِحب عمدِة الطَّاِلِب يفْ أَنـساِب آِل أَيب طَاِلـبٍ             

لبتـةَ،  ، غَير أَنه هو واملُوضح النسابةُ املَذْكُور ِكالهما لَم يذْكُرا ِللْقَاِسِم عِقبـاً ا       ]1[)صحيحةٌ
فَلَعلَّ يحيى هذَا أَنْ يكُونَ يحيى الزاِهد بن القَاِسِم الشبيِه الّذي لَه عِقب ِبِمصر بِن محمـٍد                 

ِة   وِإنْ كَانَ هو يحيى أَبو القَاِسِم كَما هو مشهور علَى أَلِْسنu            الديباِج بِن جعفٍَر الصاِدِق     
املَواِصلَِة فَلَعلَّه أَنْ يكُونَ يحيى بن احلُسيِن ذي الدمعِة بِن اِإلماِم زيٍد الشهيِد بِن اِإلماِم زيـِن      

  ناِبديالعu        ىمسي لَدو ذَا لَهى هيحفَِإنَّ ي )القَاِسم (     قَالُ لَهكَانَ يى ِبِه، وكَنكَانَ يو) :ى ييح
وسِمعت ِمـن  : (، ولَعلَّ هذَا هو اَألقْرب ِإلَى احلَقيقَِة، قَالَ الشيخ يوسف اجلَليِلي  )أَبو القَاِسمِ 

                  هدـسا جأَوِن فَـرنيِض الـسعِف يفْ بريِر الشوِرِه املُنقَب نع كُِشف قَد هِت أَنيِل البِثقَاِة أَه
  .]2[)  وعن آباِئِه الِكراِمtشريف الطَّاِهر طَِرياً لَم يتغير ال

  
  
  
  
  
  

                                                   
ن زيد واحلسن املثىن واحلسني وطلحة وإمساعيل وعبد اهللا ومحزة ويعقوب وعبد الـرمح          : وهم. 68ص] 1[

  .وأبو بكر وعمر إضافة للقاسم
  .208الورقة ] 2[
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  2007مرقد اإلمام حيىي ابو القاسم عام 

  
  

                                                     
  
  
  
  
  
   

  1912داخل مرقد حيىي ابو القاسم 
  )وثائق غزوان احليايل(
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  2007مرقد وجامع اإلمام الباهر سنة 
  

 اِإلمام محمد الباهر بن محمٍد الباِقِر هـو يفْ       :]1[جاَء يفْ منهِل اَألوِلياءِ   : [قَالَ عن نسِبهِ  
  . ]2[]ناِحيِة اخلَراِب يفْ املَوِصِل

الِد اِإلماِم محمٍد الباِقِر مِن اسمه محمٍد البـاِهِر، قَـالَ أَبـو نـصٍر         لَيس يفْ أَو  : أَقُولُ
اِريخاِقِر    : (البالب دمحم لَدوu    ِنيتِبنو ننيةَ بعبأَر  (]3[    دييفْ املُج ِريمقَالَ العو ) :  لَـدو

    يزةَ ولَمس أَم اِقرالب اماِإلم     اِدقالص فَرعجى ورغالص بنu        ،ضقَـرانو لَـداِهللا أَو دبعو  
جرِة دالثَّقَِفي ناِهللا ب ديبعو ديزو ،تِبن لًَه تكَان ِليع4[)و[.  

                                                   
  .79 ص2ج] 1[
 .107وكذا يف منية األدباء ص .76ص] 2[
  .1 هامش رقم 195إبن عنبة، عمدة الطالب ص] 3[
  .املصدر نفسه] 4[
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ِإلماِم محمٍد البـاِقِر ال     والصحيح أَنَ اِإلمام الباِهر اسمه عبد اِهللا ال محمد، وهو أَخو ا           
       ناِبديِن العيز ناِهِر باِهللا الب دبع وفَه ،هنطَاِلبٍ      ]1[ِاب ِن أَيبب ِليِن عِن بيِن احلُسب ِليعu . َقَال

جماِلِه، قَالُوا ما جلَس    ولُقِّب الباِهر لِ  : (صاِحب ِكتاِب عمدِة الطَّاِلِب بعد أَنْ ذَكَر نسبه هذَا        
           ِبيقَاِت الندص لِّيوو ،رضح نم هنسحو الُهمج رهِلساً ِإالّ بجمr        ـٍدمحـِه مأَخي أَم هأُمو  

 أَيضاً، وعِقبه قَليلٌ، أَعقَب ِمـِن ابِنـِه محمـٍد    u وولِّي صدقَاِت أَميِر املُؤِمنينu    الباِقِر
               نيع فَّاحالس هِة، أَقْطَعنِل املَديأَه ثاً ِمندحكَانَ مِد اِهللا، وبا عأَب دمحى مكْنيو ،هدحقَِط واَألر

  .]2[)، وِإنما لُقِّب ِباَألرقَِط َألنه كَانَ مجدوراًسعيٍد بِن خاِلٍد، وعمر ثَماينْ وخمسين سنةً
وِمما يؤكِّد كَونُ اِإلماِم الباِهِر اسمه عبد اِهللا وأَنه ابن اِإلماِم زيِن العاِبدين ماَ جـاَء يفْ                 

مام عبد اِهللا الباِهر بن اِإلماِم زيِن العاِبدين بِن اِإل: (هـ ما ترجمته 1325سالْنامِة املَوِصِل ِلسنِة    
            حيِِخ فَتيلَِّة الشحيفْ م نميقَدِك املُتاملُلُو دأََح اهناِمٍع بنٌ يفْ جفُودِن مياِم احلُساَء   ]3[)اِإلما جمو 

  هـو ابـنt      اِإلمام عبد اِهللا الباِهرِ   : (اجلَليِلي، ونصه ِللشيِخ يوسف   ) اِإلنِتصاِر(يفْ ِكتاِب   
اِإلماِم زيِن العاِبدين بِن اِإلماِم احلُسيِن شهيِد كَـربالَء، هكَّـذَا ثَبـت يفْ سـاِئِر كُتـِب                  

 حسن البزاز املَوِصِلي املُتوفَّى سـنةُ       وفيِه يقُولُ الشاِعر اَألديب الشيخ املَالّ     . ]4[..)اَألنساِب
  :]5[هـ1305

  حاز اِإلمـــام الفَرد عبـد اِهللا مـا       
  

     تطَـواناِضـلَ والفَواِئلَ والفَض رشن  
  

        هــاؤهلَ بقُــوالع ـرهِإنْ ب عال ِبد  
  

        اِخـرأَواِئـلٌ وأَو ــهِطعتـست لَم  
  

 يفْ الس      فَـــاِخرمو ـآِثرم ـهِمن ر  
  

     ـاِهرالب ـــاماِإلم ـوفَه ،الُهكَمو  
  

  

                                                   
 .زين العابدين بن علي، ولعله زلة قلم، والصحيح ما أثبتناه: يف االصل] 1[
 .ثاين إالّ أن النص يورد أن الباهر تويف وهو إبن سبع ومخسني سنة يف املقصد ال252 و194ص] 2[
   .123ص] 3[
  .208الورقة ] 4[
   .78ص] 5[
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ِإذَنْ فَما نقَلَه املُؤلِّف عن منهِل اَألوِلياِء أَنَّ الباِهر اسمه محمد وأَنه ابن اِإلماِم محمـٍد                
  .الباِقِر غَير صحيٍح

فَباب مجاِزها اخلَاِرجي قَِد انهدم، وسقْفُها علَـى        ) مرقَد الباِهرِ (اعةُ املَرقَِد   أَما قَ : [وقَالَ
ِإنَّ أَحدهما قَبر ابِن اِإلماِم والثَّاينْ َألحـِد        : وشِك االنِهياِر، ويفْ هذَا املَجاِز آثَار قَبريِن يقَالُ       

  .]1[)] السيد بكْتاشمريديِه املُسمى
أَما ابن اِإلماِم الباِهِر وهو وحيده محمد اَألرقَِط فَهو ِمن أَهِل املَدينِة وسـكَّانها،              : أَقُولُ

و أَنه نِقلَ ِإلَيهـا بعـد   وكَونه توفِّي يفْ املَوِصِل أَ. وِمن الراِجِح أَنْ يكُونَ قَد توفِّي ودِفن فيها    
                   ةً يفْ ذَِلـكادلُ عحيتسا يِصِل ِمما ِإلَى املَوهِمن قْلَهلْ ِإنَّ ناً، بِجد دعيِة بنفِْنِه يفْ املَديد ِتِه أَووم

ِإنـه  : (ي يقُولُ املُؤلِّف عنه أَنه يقَالُ     العصِر ِلبعِد املَسافَِة بين املدينِة واملَوِصِل، فَهذَا القَبر الّذ        
              الّـذي ـاشكْتب رقَب هِإن هنقَالُ عي الثَّاينْ الّذي را القَبأَمِه، وِإلَي كَنراِهِر ال يامَِ البِن اِإلماب رقَب

، َألنَّ الشيخ واملُريد ِباملَعنى املُصطَلَِح علَيـِه اآلنَ         يقُولُ ِإنه أَحد مريدي الباِهِر ال يصح أَيضاً       
ِعند الصوِفيِة لَم يكُن قَِد اصطُِلح علَيِه يفْ عهِد اِإلماِم الباِهِر، أَي بعد اِملائَِة األولَى ِمن اِهلجرِة            

     أَنْ ي زوجي وهٍل، وِة ِبقَلييوبـِل           النأَه اِف ِمنرِة اَألشادِد السأَح اِء أَولَحِد الصراً َألحنَ قَبكُو
وِعنـد بـاِب   : (املَوِصِل ويؤيد ذَِلك ما جاَء يفْ ِكتاِب اِإلنِتصاِر ِللشيِخ يوسف اجلَليِلي التايلْ 

ياِلِح السِل الصجالر رِتِه قَبرضِد حبِنيياحلُس اش2[)كْت[.  

                                                   
ومن اجلدير بالذكر أنه من خالل زياريت امليدانية أن قاعة الضريح تضم لوحة حجرية ثبتـت             .76ص] 1[

ن اإلمام حممد بن علي بن احلسني       هذا ضريح اإلمام اب   : (قبالة مدخل القرب وقد كتب فيها العبارة اآلتية       
وهذا الـنص مل  ). ابن أيب طالب ظهر يف شهر صفر من سنة تسع وتسعني وستمائة هجرية عليهم سالم         

وقد ذكر الديوه جـي يف جوامعـه        . هـ114يذكر اسم الدفني سوى أنه ابن حملمد الباقر املتوىف سنة           
ين هذا املقام يف شهور سنة تسع وتسعني  ب: (أن اللوحة ذكرت على الوجه اآليت     ) 5( هامش رقم  188ص

 . والصحيح ما أثبتناه....) 
هـو  : ( نقالً عن الدر املكنون للعمري بقولـه       192ويذكره الديوه جي يف جوامعه ص      .208الورقة  ] 2[

مات سنة .. وكانت زاويته يف حضرة اإلمام الباهر    ... السيد بكتش أو بكتاش املوصلي احلنفي القادري      
مما يؤكد أن الدفني قرب احلضرة هو األول وليس صاحب الطريقـة            ). عده ابنه حممد  هـ وويل ب  1178
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              ـارص اِئِخ، ثُمِد املَشداً َألحريكَانَ م ِة الّذيقَِة اخلَاصالطَّري اِحباٍش صكْتب ديا السأَم 
) بكْتاش(منطُوق  هـ كَما هو    723فَاملَشهور عنه أَنه قَد توفِّي سنةُ       . شيخاً لَه أَتباع ومريدونَ   

ِبحروِف أَبجٍد، وهو مؤسس الطَّريقَِة البكْتاِشيِة الّيت بنيت علَى الطَّريقَِة الرمِزيِة ِللْحـروِف،             
يا علَى تقْديِس اِإلماِم عِلي     والبكْتاِشيونَ يجتِمعونَ مع احلُروِفيين كَالعِلي إلَِهيِة يفْ أَطْراِف تركِ        

u  ِاِدقفٍَر الصعج امةً اِإلماصخ هالدنَ أَووسقَديِة، وِهياُأللُو دِج ِبِه ِإلَى حواخلُرو u قَدو ،
ضربةً قَِويةً خربت تكَاياهم    كَانَ لَهم ِكيانٌ ِسياِسي مِهم، ثَم ضربهم السلْطَانُ محمود الثَّاينْ           

وبددتهم، ولَهم حتى اآلنَ بقَايا يفْ عثْمانجق واملُقَطَِّم والقَاِهرِة وأَطْراِف القُسطَنطيِنيِة، ويقُولُ            
ى يفْ نشِر هـِذِه الطَّريقَـِة سـعياً         هـ قَد سع  922املُتوفَّى سنةَ   ) باملْ بابا (اَألمير أَرسالنَ ِإنَّ    

  .]1[كَبيراً
وجاَء يفْ ِكتاِب اِإلنِتصاِر ِللشيِخ يوسف اجلَليِلي رِحمه اُهللا أَنَّ خاِرج مـشهِد اِإلمـاِم               

      ِض السعاِد بدأَج روقُب ِبيواجلَاِنِب اجلُن ِمن هباً ِمناِهِر قَريالب دمحم ديالس مهِة، ِمنِنيياِت احلُساد
  .]2[والسيد عبد الغفَّاِر وغَيرهم، رِحمهم اُهللا تعالَى

  

  
                                                                                                                                 

وبقيت الكتابات بني احلضرة والـدهليز بعـد فتحـه اىل           . البكتاشية، وقد أغلق باب حجرته باجلص     
  .احلضرة

   .349 ص4لوثروب، حاضر العامل االسالمي ج] 1[
   .208الورقة ] 2[
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  2007اللوحة احلجرية يف احلضرة اليت تبني حمل قرب ابن اإلمام حممد الباقر أخذت سنة 
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  2007املرقد ومكتوب عليه موالنا علي ابن االمام علي اهلادي عام 
  

 هنقَالَ ع] :         ِلـيـاِم عـِن اِإلمب ِليا عالنوِلم ريحذَا الضِر، هطِْح القَبلَى سع كُِتب قَدو
وِمثْلُه يف سالْنامةُ ... ماِم موسى الكَاِظِماهلَادي بِن اِإلماِم محمٍد اجلَواِد بِن اِإلماِم الرضا بِن اإلِ         

  .]1[]املَوِصِل
فَالِكتابةُ املَوجودةُ علَى القَبِر ومـا      ... ولَِكن لَيس ِلعِلي اهلَادي ولَد اسمه عِلي      : [ثُم قَالَ 

  .]2[]جاَء يف سالْنامِة املَوِضِل مغلُوطٌ
) غَلَـطَ (َألنها اسم مفْعوٍل ِمن ِفعِل   )  مغلوط(طَ هو نفْسه أَيضاً يف كَِلمِة       وقَد غَلَ : أَقُولُ

  ).مغلًوطٌ فيِه(الالِزِم، وهو ال يصاغُ ِمنه اسم مفْعوٍل إالّ بعد تعِديِتِه، فَكَانَ علَيِه أَنْ يقُولَ 
     ِليع أوالد أَنْ ذَكَر دعقَالَ بو  مهو اهلَادي  :  فَـرعـو جأَبو ناحلَسو دمحِإذَا ِإالّ: [...م 

هتيفٍَر كُنعا جاَنَّ أَبو املَذْكُور ِليع وفٍَر هعا جا أَنَّ أَبنربت3[]اع[.  
                                                   

  ..)هذا ضريح موالنا علي( ومكتوب على سطح القرب 84ص  ]1[
 .. .فيتضح من هذا ان الكتابة: يف االصل. 85ص ]2[
  .املصدر نفسه] 3[
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، َألنَّ أَبا جعفٍَر هذَا هـو       لَيس اَألمر كَذَِلك، َألنَّ عِلياً اهلَادي ال يكَنى أَبا جعفَر         : أَقُولُ
   مهالِدِه الثَّالثَِة، وأَو دأَح :       ذَا اَألخريهو ،الكَذَّاب فَرعجو ،كَِريسالع نداً (احلَسمحين مأَع (

ِهـي اآلنَ خِربـةٌ،     أَيضاً، و ) بلَط(وتسمى  ] 1[)بلٍَد(هو املُلَقَّب ِبأَيب جعفَر، وهو دفني بلَيدةُ        
  ).املَوِصلُ القَدميةُ(عمرت ِبجاِنِبها قَريةٌ تدعى أَسكي موِصل 

  .]2[]وِإنَّ القَبر املَوجود واملُسمى ِباسِمِه يف املَوِصِل ِإنما هو قَبر وهِمي: [وقَالَ
و قَبر حقيِقي، ولَِكنه قَبر رجٍل مجهوٍل يجوز أَنْ يكُونَ     هو لَيس ِبقَبٍر وهِمي بلْ ه     : أَقُولُ

        الما السلَيِهماِد عٍد اجلَومحِن ماهلَادي ب ِليع غَري هاً اهلَادي، ِإالّ أَنِليع  همـذَا   . اسِإنَّ ه ثُـم
     دِه أَحمسي لَم راً اهلَادي (القَبِليع(         هيثُ قَال ِإنح ذَِلك لِّفعي املُؤدا يكَم ) ِِمهى ِباسمسأَي ) م

  .ِباسِم عِلي اهلَادي
  .]3[]نصيب ِمن احلَقيقَِة) يريد القَبر(ولَيس فيِه : [ثُم قَالَ

. ي اهلَادي نصيب ِمن احلَقيقَةِ  ِإلَى علِ ) أَِي القَبر (ولَيس ِلِنسبِتِه   : الصحيح أَنْ يقُولَ  : أَقُولُ
    لِّفاملُؤ ِئدأَنْ ي ريدلْ يإالّ هاحلَقيقَِة(و صيباً ِمنةً؟) نيح ِهيِر ويف القَب .  ذَِلـك ِردي لَم هأَن احلَق

ى الّذي ال ينذَا املَعى ِبِه ِإلَى هكيكاً فَأَدكَانَ ر هبريعت لَِكنقَطُّ وهريد.  
وفَوق هِذِه اَأللْواِح ِكتابات ِبـاخلَطِّ النـسخي        : وقَالَ عِن اَأللْواِح املَنحوتِة حولَ القَبرِ     

  .]4[]ِبحروٍف كَبريٍة وباِرزٍة
سها البـارزةُ،  َألنَّ احلُروف الكَبريةَ ِهي نفْ) وباِرزٍة(اَألولَى حذْف الواِو ِمن قَوِلِه    : أَقُولُ

وبُعد هذَا كُلِِّه فَِإنَّ املُؤلِّـف   . والباِرزةُ ِصفَةٌ لَها، وال يجوز فَصلُ الصفَِة عن موصوِفها ِبالواوِ         
 ِإلَـى عِلـي   لَم يصنع شيئاً يف بحِثِه هذَا، فَهو لَم يحقِّق هِويِة صاِحِب هذَا املَرقَِد املَنـسوبِ    

                                                   
  .ومل يثبته) القرى املوصلية يف التاريخ(تكلم عنه آل فرج بأن مرقده يف بلد أسكي موصل  ]1[
 .86ص] 2[
  .املصدر نفسه ] 3[
  .87ص ] 4[
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              غَـري دـوأَس اهرت كِر، فَِإنِم القَبسر ِإلَى ذَِلك أَِضف ،هديش نِم ملَى اسع ثَرعي لَماهلَادي، و
  .]1[ظَاِهٍر، وال تكَاد تتبين ِمنه شيئاً

ِح هذَا املَرقَِد وِإلَى ما نقَلَه املُؤلِّـف عـن     ثُم ِإننا ِإذَا نظَرنا ِإلَى ما هو مكْتوب علَى سطْ         
سالْنامِة املَوِصِل وهو أَنَّ هذَا الضريح هو ِلعِلي بِن عِلي اهلَادي فَال ماِنع ِمنه لَدينا، غَري ِإننا ال                

  .لِْبِه، بلْ هو ابن ِإبِنِه جعفَرِإنَّ عِلياً هذَا هو ابن عِلي اهلَادي ِلص: (نقُولُ
    اِحبَألنَّ ص ِة الطَّاِلبِ (ذَِلكدمال          ) عو ِليع هملَداً اساهلَادي و ِليِن عب فَرعأَنَّ ِلج ذَكَر

هرقَب رذَا القَبكُونَ هأَنْ ي دعبي.  
  
  
  

  
  
  

  2007مدخل جامع علي اهلادي سنة 

                                                   
عب على املصور أن يأخذ مساحة يتحكم يف التقاط         وذلك صحيح ألن مساحة املرقد صغرية حبيث يص        ]1[

ما يريده، فضالً عن عدم توفر آلة للتصوير تسقط أشعة ضوء كافية على القرب وهذا ما حـصل معـي        
  .لتصوير غرفة املرقد واملرقد نفسه
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هنِصِل: [قَالَ عاِت املَوهزتنم دأََح ِحلُّهم1[]و[.  
، واسـم   )تنـزه (ِإذْ ِهي اسم مكَاٍن ِمن ِفعِل       ) متنزهاٍت(بلْ  ) منتزهات(ال يقَالُ   : أَقُولُ

فَكَانَ .  علَى ِزنِة اسِم املَفْعوِل كَما هو مقَرر يفْ ِعلِْم الصرفِ  املَكَاِن ِمن الِفعِل غَير الثُّالثي يأْيتْ     
غَير أَنَّ مِحلَّه يفْ عصِرنا هذَا قَد أَحاطَت ِبِه         ). ومِحلُّه أَحد متنزهاِت املَوِصلِ   : (علَيِه أَنْ يقُولَ  

  .، وقَد أَوشك أَنْ يصبح يفْ ِوسِط العمراِنِعمارةُ الدوِر ِمن كُلِّ ِجهٍة
  . ]2[]ِإنهما زوجتاه وغَير ذَِلك واُهللا أَعلَم: وِإلَى جاِنِبِه قَبراِن آخراِن يقَالُ: [وقَالَ

                                                   
كما ذكر أن املوقع كانت تسكنه حملة النعل بكي والسبعة احلدادين، أنظر الصائغ، تـاريخ                .88ص] 1[

 .52 ص1وصل جامل
 عندما طلـب مـين      2/9/2006واستناداً اىل زياريت امليدانية لقرب السيد اجلليل يوم         : أقول[ .88ص] 2[

 على قناة الزوراء    5/10/2006إجراء لقاء تلفزيوين للتحدث عن سرية قضيب البان الذي عرض يوم            
السيد قـضيب البـان   عثرت على رخامة قد صبغت حديثاً باللون األخضر الفاتح موضوعة فوق قرب         

أما اآلية الـيت    ) ذي املراعي (...داخل احلضرة كان قد أصاا العطب وبقي من النص هذه الكلمات            
ـ (...حتيطها فهي آية الكرسي، ويف اجلهة املقابلة         ومن اجلدير بالـذكر أنـه مت جتديـد         ). أربعني وس
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: ها، فَكَانَ يكْفيِه أَنْ يقُـولَ     يفْ هِذِه اجلُملَِة ال فَاِئدةَ ِمن ِذكْرِ      ) آخراِن(ِإنَّ كَِلمةَ   : أَقُولُ
ثُـم قَـالَ عـِن    . وِإلَى جاِنِب قَبِرِه قَبراِن آخراِن: وِإلَى جاِنِبِه قَبراِن، أَو كَانَ علَيِه أَنْ يقُولَ    

        تجوا زسِن لَييرأَنَّ القَب ِهيديالب ِمنو ،اهتجوا زمهِن أَنيرلَ    القَبقُوِه أَنْ يلَيِه، فَكَانَ عا  : يرا قَبمه
فَال فَاِئدةَ ِمنه البتةَ، ثُم بعد أَنْ ذَكَـر نـسبه       ) وغَير ذَِلك (وأَما قَولُه يفْ هِذِه اجلُملَِة      . زوجتيِه

كَانَ جليالً حسن الشكِْل    :[ن موفَّقاً يفْ ذَِلك فَقَالَ    وكُنيته أَراد أَنْ يذْكُر اسمه، ولَِكنه ِلم يكُ       
  .]1[]والقَد، فَِلذَِلك سموه قَضيب الباِن

ونحن نسأَلُ املُؤلِّف الفَاِضلَ هلْ كُلُّ من يكُونُ جميالً يسمى قَضيب الباِن؟ وهلْ     : أَقُولُ
  نسنُ حكُوي نقَالَم لَو؟ ومذَا االسى همسكِْل يالش  :  يـماِمِه ساِل قَوِتداعِه وِن قَدسِلح هِإن

               هلَِكنو ،اِن ظَاِهرِب البقَضيِم والقوي القَد نيِه ببالش هجَألنَّ و ،هجو اِن لَكَانَ ِلذَِلكالب بقَضي
  يِء اجلَليالش نيدٍ      بوجوم راِن غَيِب البقَضيكِْل وِن الشـٍم  . ِل أَِو احلَسِباس ساِن لَيالب بقَضيو

           همكَانَ اس لَوو ،هلَقَب وا همِإنو لِّفاملُؤ عيدا يِل كَمجانِ (ِللرالب بالً    ) قَضيلـيِنِه كَانَ جِلكَو
نا ِإنه بِقي ِبدوِن اسٍم حالَ طُفُولَِتِه ِإلَى أَنْ كَبر وظَهر جمالُه، واعتـدلَ              حسناً كَما يزعم لَقُلْ   

 ِلذَِلك يمِئٍذ سدعبو ،هقَد نسحاِن(والب بقَضي.(  
          َّاريِب التِمِه يفْ كُتِن اسِث عحاَء البنع هفْسن لِّفاملُؤ كَلَّف لَويفْ     و هـدجِم لَواجرالتِخ و

    وها، وهٍر ِمنى  (كَثيسعي نب نياحلُس .(         لَم هبسن ا ذَكَرمدِعن لِّفاِب أَنَّ املُؤجِب العجالع ِمنو
           بسح هلَقَب لْ ذَكَرِه بدج مال اسِه وأَبي مال اسو همذْكُِر اسقَ . يتان ِه،      ثُمـدِم جِإلَى اس هلَ ِمن

ِإذْ أَنَّ قَضيب الباِن هذَا هو احلُسين بن عيسى بِن يحيى بِن عبِد اِهللا بـِن أيب          . وهو أَبو جعفَرٍ  

                                                                                                                                 
 2/10/1957حد واملرقد ففـي  هـ، أما آخر تاريخ للمباشرة بتعمري املس   1123احلضرة واملسجد سنة    

حممد عبد الرمحن مـدير أوقـاف املوصـل         : عن طريق املقاول عبد اجلبار البكوع والسادة املشرفني       
واملهندس سعدي عبد اهللا السعدون ومدير املتحف سعيد الديوه جي واملتوليان أمحد ويـونس حممـد                

 القاضي األول يـونس أجمـد       ذنون امحد الشيخ يونس وعضوية صاحل عبد الباقي الشبخون ويف زمن          
  . 151لالستزادة أنظر سيويف، جمموع الكتابات احملررة ص. الزهاوي

   .88ص] 1[
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قَضيب الباِن بن   (ِه هو   واملُؤلِّف قَالَ عنه ِبدوِن أَنْ يذْكُر اسمه واسم أَبيِه وجد         . جعفَر محمدٍ 
فَرعج أَيب.(  

  .]1[]هو ابن محمٍد الثَّعلَِب:[عن أَيب جعفَر هذَا: وقَالَ
وهذَا غَلَطٌ بين َألنَّ محمد الثَّعلَب هذَا هو نفْسه املُكَنى ِبأَيب جعفٍَر، ولَيس هو أَبا            : أَقُولُ

فٍَرأَيبع2[ ج[.  
  .]3[]محمداً الثَّعلَب بن عبِد اِهللا بِن عبِد اِهللا اَألكَبِر بِن موسى الثَّاينْ[ِإنَّ : وقَالَ
ِإنَّ عبد اِهللا اَألكَبر هذَا لَيس ِبابِن موسى الثَّاينْ كَما يقُولُ املُؤلِّف، بلْ هـو ابـن     : أَقُولُ

حم             ،هـوال أَب هدج وى الثَّاينْ هسوى الثَّاينْ، فَمسوِن مب اِسيبالع زتاِم املُعِر الثَّاِئِر يفْ أَيٍد اَألكْبم
ضيِب املُلَقَّب ِبقَ (هو اَبو عبِد اِهللا احلُسين      : ودونك صورةُ نسِبِه الطَّاِهِر علَى الوجِه الصحيحِ      

 بِن أَيب جعفَر محمٍد الثُّعلَيب بِن عبِد اِهللا اَألكْبِر بـِن  ]4[بن عيسى بِن يحيى بِن عبِد اهللاِ    ) الباِن
احلَـسِن  محمٍد اَألكْبِر بِن موسى الثَّاينْ بِن عبِد اِهللا بِن موسى اجلُوِن بِن عبِد اِهللا املَحِض بِن                 

املُثَنى بِن اِإلماِم احلَسِن السبِط بِن اِإلماِم عِلي كَرم اُهللا وجهه، وأُمه الكَريمةُ أُم اخلَيِر زهـرةُ                 
             ِن أَيبقَِع برى املُبسوِن ميِف الديِن سٍد بمحاِئِم منالغ ى أَيبيحا يضالر أَيب تـاِم     ِبنـٍد اِإلميز 

كَانَ رِحمه اُهللا تعالَى    . اخل.. ]5[محمٍد اجلَواِد بِن اِإلماِم عِلي الرضا بِن اِإلماِم موسى الكَاِظمِ         
          ِه السِإلَي همفَض رغيص وهو هوأَب فِّيوت ،نياِسيباخلُلَفَاِء العِك واملُلُو قَدتعاِهللا     م ـدبع فريالش دي

  . ]6[بن يحيى املَوِصِلي وأَحسن ترِبيته، وكَانُ عمره ِإثْنتا عشرةَ سنةً
  .]7[]يقَالُ ِإنه قَبر ابِن الشيِخ:  [عن قَبٍر صغيٍر عن يميِن قَبِر الشيِخ قَضيِب الباِن: وقَالَ

                                                   
   .88ص] 1[
   .139انظر ابن عنبة، عمدة الطالب ص] 2[
   .88ص] 3[
   .139املصدر السابق، ابن عنبة، ص] 4[
   . 213عبد اجلليل، يوسف، االنتصار، الورقة ] 5[
  . املصدر السابق] 6[
   .89ص] 7[
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قَالَ ساِبقاً عن قَبريِن كَانا ِبجاِنِب قَبِر الشيِخ هما زوجتاه يريد أَنهمـا قَبـراِن               : قُولُأَ
                  هِر ِإنغيِر الصذَا القَبه نِلِه عقَو ِمناِرِه، وسي نع ِنِه أَمميي نا عملْ هه نيبي لًَمِه، ويتجوِلز نع

         روِذِه القُبأَنَّ ه رِه، غَييتجوا زرا قَبمهأَن حاِرِه ِإنْ صسي نِه عيتجوا زرنَ قَبكُوأَنْ ي حجرِنِه يميي
  جوا زرا قَبمهقَالُ ِإنِن يِن اللَّذَييرالقَبذَا وه رغيالص رالقَب ينالثَّالثَةَ أَع   لِّـفاملُؤ معـزا يِه كَميت

اِثروِر الدوالقُب ريخو تثَردا قَِد انلَّهلَعٍة اآلنَ، ودوجوم را غَيكُلُّه.  
               ـذَا الـشٍن، فَهقَر ِمن ذُ أَكْثَرنا مثَردِر الثَّالثَِة قَِد انوِذِه القُبه ِن ِمنيرأَنَّ قَب الظَّاِهرو خي

يوسف القَاِدِري اجلَليِلي الكُرِدي املَوِصِلي صاِحب ِكتاِب اِإلنِتصاِر ِلَألوِلياِء اَألخيـاِر لَمـا             
   لَِكناِحداً وراً وِر ِإالّ قَبوِذِه القُبه ِمن ذْكُري ذَا، لَماِبِه هاِن يفْ ِكتالب بقَضي خيالش مجرت  لَـم ه

          هنا قَالَ عمِإنو لِّفاملُؤ معزا يِخ كَميِن الشاب رقَب هقُلْ ِإني) :       ِضـيِتِه احلَاِفظَِة رأُخ رقَب هقَالُ ِإني
 منذُ أَكْثَر ِمن    لَِكن ِإذَا كَانَ الشيخ يوسف اجلَليلي هذَا الّذي توفِّي يفْ املَوِصلِ          . ]1[)اُهللا عنها 

قَرٍن وربِع قَرٍن لَم يشاِهد ِبجاِنِب قَبِر الشيِخ قَضيِب الباِن ِإالّ قَبراً واِحداً يفْ عصِرِه فَمن ذَا                 
            يراِن قَبِب البِر قَضياِنِب قَبِبج ذَا أَنا هِرنصيفْ ع قِّقاملُح لِّفاملُؤ ربأَخ الّذي     ِنِه أَواب را قَبدِن ع

أُخِتِه؟ وكَيف يسوغُ لَه أَنْ يقُولَ عِن القَبريِن املَذْكُوريِن ِإنهما زوجتاه؟ وهلْ يسوغُ ِللرجِل               
  .أَنْ يتزوج قَبريِن؟

 ِإحدى وسبعين وأَربعمائَـٍة، وتـوفِّي       وِلد الشيخ قَضيب الباِن ِباملَوِصِل يفْ رجِب سنةِ       
  .ِباملَوِصِل سنةَ ثَالٍث وسبعين وخمسمائٍَة، ويفْ تاريِخ املُؤيِد أَنه توفِّي سنةَ سبعين وخمسمائٍَة

                                                   
ومشهده الشريف احملترم هذا اآلن خارج السور غريب : [وإمنا ذكر ) يقال( مل يقل اجلليلي     217الورقة  ] 1[

    ..].املدينة على مقدار يسري من باب سنجار، واىل جنب قربه احملترم قرب آخر والظاهر اا أخته
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  قرب قضيب البان
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  القرب الثاين ااور لقرب قضيب البان
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  هـ1358هـ وجدد للمرة الرابعة سنة 1064باب جامع اجلوجيايت الذي أنشيء سنة 
  

 هنكَـانَ              : [قَالَ ع ِصِل الّـذياِب املَوب باً ِمنكَانَ قَري هاِق َألناِمِع ِباِب الِعرى ِبجمسيو
اددغِق بِإلَى طَري يدؤ1[]ي[.  

) الّذي يؤدي إلَى الِعراِق أَو ِإلَى طَريِق بغداد عاِصمِة الِعراقِ         : (َألولَى أَنْ يقُولَ  ا: أَقُولُ
      ِصِلياِب املَوذَا البةُ هِميسغَ توساقِ (ِلتاب الِعرب .(      ىمسأَنْ ي ِجبِإالّ كَانَ يو) اددغب ابب( ،

   اددغى يفْ بمسا يِة      كَمرصاِب البكَب ابواَألب ا ِتلْكهِإلَي يدؤت ِن الّيتاِء املُدمةٌ ِبأَسركَثي ابوأَب 
وباِب خراسانَ مثَالً اللَّذَيِن سميا ِبذَِلك َألنهما كَانا يؤدياِن ِبالسيِر ِمنهمـا ِإلَـى خراسـانَ            

  .والبصرِة
رِضي اُهللا عِن اِإلماِم الشاِفِعي، فَيستدلُّ ِمن       ..: مكْتوب.. وفَوق اِملحرابِ : [ أَيضاً وقَالَ

  .]2[]هِذِه الِكتابِة أَنَّ هذَا الِقسم ِمن املُصلَّى كَانَ قَد خصص ِلصالِة الشواِفِع
                                                   

  . باب حمددكما مل نسمع أن للموصل . ويسمى أيضاً جبامع باب العراق90ص] 1[
أما ما نشره الديوه جي يف جوامعه مع  .  نقلها املؤلف بتصرف لذا وضعت بدل الكلمات نقاطاً        91ص] 2[

أي خارج احملراب، ألنه ثبت وجـود      ) فوق(صورة احملراب فانه ال توجد تلك العبارة ولعله قصده بـ           



 140

فَوق اِملحراِب، أَنَّ   ) رِضي اُهللا عِن اِإلماِم الشاِفِعي    ( اجلُملَِة   ال يفْهم ِمن كَتابِة هِذهِ    : أَقُولُ
ثُم ما معنى تخصيصه ِبِهم؟ وهلْ يسوغُ شرعاً        . هذَا الِقسم ِمن اجلَاِمِع خاص ِبصالِة الشاِفِعيةِ      

      رغَي أَنَّ ذَِلك ك؟ ال شصصيخذَا الته         نِلميالِة املُسا ِلصكُلُّه ترمِهللا، ع اِجداِئٍز، َألنَّ املَسج 
             نمو ،لَفيسو دييز ،ليبنحو اِلكيم ،ينسو فَريعج ،فينحو اِفعيش نيٍق بفْريِن توةً ِبدامع

صحاِب مذْهٍب دونَ آخر فَقَد جانبه الصواب، ثُم ِإنـه يفْ           زعم أَنها أَو ِقسماً ِمنها خاص ِبأَ      
، وهو غَير صحيٍح َألنَّ االسم املَنـسوب        )شواِفع(علَى  ) شاِفعي(جملَِتِه هِذِه قَد جمع كَِلمةَ      

  هعمجِه أَنْ يلَيِف، فَكَانَ عصِل الوقَبي ِمن ولُ هقُـواِلماً فَيذَكَّراً سعاً ممالِة   : ( جِبـص ـاصخ
نياِفِعيالش(        فينحو ،لَفيسو ،اِديدغبو ،ِصِليوِع ممقَالُ يفْ جنَ،  : ، ِإذْ يواِديدغبنَ، ووِصِليوم

  . وحنِفيونَ، وسلَِفيونَ
   جاِعلُ فَال يا فَوأَمـماً               واٌء كَانَ اسوس ،اوو أَو فَاِئِه أَِلف دعب دِزي ِه ِإالّ كُلُّ ثُالثيفي عم

أَو ِصفَةٌ  . فَواِطم وعواِصم وحواِتم وخواِتم   : مطْلَقاً ِمثْلُ فَاِطمةُ وعاِصمةُ وحاِتم وخاِتم، فَيقَالُ      
صواِهلُ، أَو ِصفَةٌ ِلمؤنٍث عاِقٍل كَطَـاِلٍق وعـاِقٍر   : ِهٍل فَيقَالُ يفْ جمِعهِ ِلغيِر مذَكٍَّر عاِقٍل كَصا   

طَواِلق وعواِقر وحواِملٌ، فَشواِفع ِإذَنْ يِصح أَنْ يكُونَ جمع شاِفٍع ال جمـع        : وحاِمٍل، فَيقَالُ 
)اِفعيش.(  

ذَا اجلَاِمع أُنِشيَء علَى عهِد اَألتاِبِكيين، وال بد أَنه كَانَ يسمى ِبغيِر            نعتِقد أَنَّ ه  : [وقَالَ
  .]1[]اسِمِه احلَايلِّ، ثُم انهدم وعمره عبد اِهللا اجلُويجايتِّ

                                                                                                                                 
ة الواضحة ألن الصويف مل يوفـق يف  يف اعلى احملراب كما يف الصور     ) ال اله اال اهللا حممد رسول     (العبارة  

 .نشر صورة احملراب يف كتابه
انظـر   )مث ادم وبعد حني قام بتعمريه املثري عبد اهللا أبو بكر اجلوجيايت   : ( ذكر النص بتصرف   91ص] 1[

  .الصورة اآلتية
 يف معرض األحـداث     1936 شباط   17 يف   200ذكرت جريدة فىت العراق املوصلية بعددها       : أقول 

فهل هناك  .  من املفيت الشيخ ياسني اجلوجيايت يف مدينة دمشق        7/2ة يف سورية أنه شكل وفد يف        الدامي
  .عالقة قرىب مع الباين عبد اهللا املذكور؟
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لُ من أَنشأَ هذَا اجلَاِمع؟ ولَمَا عمره       أَال يجوز أَنْ يكُونَ عبد اِهللا اجلُويجايتُّ هو أَو        : أَقُولُ
                هقَـشن هابرِمح قَشن نأَنَّ م ِة، أَومدهِة املُتاِبِكياِمِع اَألتِد اجلَوأَح ذَا ِمنه اديالع هابرقَلَ ِمحن

يحكُم معتِقداً ِبأَنَّ هذَا اجلَاِمع أُنِشيَء يفْ العهـِد         علَى الطَّرِز اَألتاِبكي، فَِمن أَين ِللْمؤلِِّف أَنْ        
  .]1[اَألتاِبكي؟ وأَنَّ اجلُويجايتَّ لَم يكُن منِشئاً لَه بلْ مجدداً؟

  
  
  
  
  

 
 
 

  2007قبة ومنارة جامع اجلوجيايت سنة 
  
  
  
  
  

  
  

  
  هـ1059لوحة فوق غرفة اخلطيب تؤرخ بناء اجلامع عام 

                                                   
 وكذلك مل يزر اجلامع ليقرأ 62مل يطلع آل فرج اىل ما نشره الديوه جي وتعليقه على كتاب سيويف ص     ] 1[

أنه قضى قبل صدور الكتاب، اما ماحجتـه يف الـسبب           ، فالسبب االول     ما كتب فوق باب مصاله    
  .175امللحق االول ص/ انظر جمموع الكتابات احملررة يف ابنية مدينة املوصل. الثاين؟
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  حمراب جامع اجلوجيي املنقول من اجلامع                   
  )    الديوه جي                                  (


  

  .]1[]ِمن املَداِرِس املَشهورِة قَديماً يفْ املَوِصِل مدرسةُ الطُّغرائي: [قَالَ عنها
ِمن جملَِتِه هِذِه، ِإذْ لَيست هـِذِه املَدرسـةُ قَديمـةً وال            ) قَديماً( حذْف   اَألولَى: أَقُولُ

ِهي ِمن املَـداِرِس املَـشهورِة يفْ       : (وكَانَ الصحيح أَنْ يقُولَ   . مشهورةً يفْ املَوِصِل منذُ الِقدمِ    
ولْجِد السهيفْ الع تِنيِصِل بااملَوهفي قي.(  

لَيس يفْ هِذِه املَدرسِة ِمن اآلثَاِر التاريِخيَِة شيٌء البتةَ، َألنَّ ِبناَءها احلَايلَّ حديثُ           : [ثُم قَالَ 
ائيرِل الطُّغا اَألوهانيِة برها ِلشهتا ذَكَرمِإنِد، وه2[]الع[.  

لْم ِبأَنَّ بانيها اَألوِل هو الطُّغرائي؟ ولَعلَّها نِسبت ِإلَيِه َألمٍر هو غَيـر             ِمن أَين لَه عِ   : أَقُولُ
ثُم ِإنْ كَانِت الشهرةُ ِهي الّيت دعته ِإلَى ِذكِْرها فَِلماذَا ِإذَنْ لَم يذْكُر مداِرس اجلَواِمِع               . الِبناِء

 ةَ املَورِمثْـلُ   الكَثي ذَِلـك؟ ودجيم ِذكْرةٌ ورةٌ كَبيرها شاِبهحأَصا واِتهنا ِلبِصِل ِممةَ يفْ املَودوج
 جاِمِع اَألغَواِت يفْ باِب اِجلسِر الّذي بناه اسماعيلُ باشا بن عبِد اجلَليِل مع أَخويِه               ]3[مدرسِة

                                                   
وكف الغمامة حملو ما كتب على الرخامة يف الورقـة          (وقد ذكر آل فرج يف خمطوطه املوسوم        . 92ص] 1[

الشيخ إبراهيم حقـي بـن       : عرفت احمللة بامسه    ويف معرض من دفن يف مقربة الشيخ عمر اليت         182
حسن احلديدي النقشبندي دفني املوصل يف خلوته يف مسجد شط اجلومة قرب املدرسـة املعروفـة                

كما ذكرت يف العشرينات من القرن املاضي على ساحل ر دجلة مبحلة امليدان،             . مبدرسة الطغرائي 
  . 1921 آذار 23 يف 339جريدة املوصل 

   .93ص] 2[
هــ ـ   1114وهي املدرسة اخلليلية اليت بناها خليل أغا بن عبد اجلليل يف باحة اجلامع املذكور سنة ] 3[

، "مدارس املوصل يف العهد العثمـاين     " م بباب اجلسر وقرب السوق، أنظر الديوه جي، سعيد        1702
  .80اجلزء األول والثاين ص) 1962بغداد (18جملة سومر، الد 
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 جاِمِع احلَاج حسيِن باشا وولَِدِه الغازي       ]1[حلَاج خليل أَغَا وابراهيم أَغَا ومدرسةِ     املَرحوميِن ا 
  الّذي بنـاهu      جاِمِع النيب شيث     ]2[محمٍد أَميِن باشا اجلَليِلييِن يفْ باِب السراِي ومدرسةِ       

   لَيس نا باشب دمِمِه          أَحاِة ِباسماملُسو لَهوِة حاِقعلَِّة الويفْ املَح ليا اجلَلياشان بم)    يبلَّـةُ الـنحم
وغَيِرها ِمن مداِرِس اجلَواِمِع الشهيرِة ِهي وأَصحاِبها، فَكَانَ علَيِه أَنْ يذْكُرها جميعها            ) ِشيٍت

الطُّغرائي، وحيثُ أَنه جعلَ سبب ِذكِْر مدرسِة الطُّغرائي هـِذِه الـشهرةَ            كَما ذَكَر مدرسةَ    
حسب مع خلُوها ِمن كُلِّ أَثٍَر تاريخي كَانَ علَيِه أَنْ يذْكُر املَراِقد الشهيرةَ يفْ املَوِصِل أَيضاً،                

    وهِب، وبفِْس السـِن             ِلنب ـرمِخ عيقَِد الشرمِخ، ورِر املُؤِن اَألثيقَِد ابرِمثْلُ م ذَِلكةُ ورهالش
 والست فَاِطمةَ ِبنِت احلُسيِن قُرِب اِإلماِم يحيى أَيب القَاِسِم، وأُم كُلْثُوٍم ِبنِت             ]3[محمٍد املَالّءِ 

 يفْ محلَِّة باِب السراِي، واِإلماِم زيِد بِن محمٍد         )4(اتوِنيِة، والست نفيسةَ  احلُسيِن يفْ محلَِّة اخلَ   

                                                   
سـنة   مينية نسبة اىل الوايل حممد أمني املذكور والذي أكمل بناء اجلامع واملدرسـة            وهي املدرسة األ  ] 1[

 18، جملة سـومر، الـد       "مدارس املوصل يف العهد العثماين    " هـ، أنظر الديوه جي، سعيد    1169
  .84اجلزء األول والثاين ص) 1962بغداد(

مدارس املوصل يف العهـد  " جي، سعيدم، أنظر الديوه 1815هـ ـ  1231بناها املوايل املذكور سنة ] 2[
  .86اجلزء األول والثاين ص) 1962بغداد (18، جملة سومر، الد "العثماين

هناك لبس بسبب االسم، ومل يثبت أن الشيخ عمر املالء باين اجلامع النوري دفن خارج سور املوصل                ] 3[
إمنا دفن مبقربة املعاىف بن عمران مبنطقـة  قبالة باب السراي يف احمللة املعروفة حالياً مبحلة الشيخ عمر، و          

وقـد  . 157 ص 1باب سنجار احلالية وكانت تسمى بباب امليدان، أنظر ابن املستويف، تاريخ اربل، ق            
نقل الديوه جي معلومة عن كتاب جوهرة البيان يف نسب قضيب البان بأن املدفون يف احمللة هو عمر بن      

وكذا يف املخطوط املسمى الوجازة يف شرح ألفاظ اإلجازة         122العمري، منية األدباء ص   . قضيب البان 
. للحبار ويف معرض موت جدته ودفنها يف هذه احمللة املعروفة باسم الشيخ عمر بـن قـضيب البـان                  

 .269 ص3موسوعة املوصل احلضارية م
 بِن عِلي بِن أَيب طَاِلٍب، تزوجها إسـحاق   الست نفيسةُ ِهي ِبنت أَيب محمٍد احلَسِن بِن زيٍد بِن احلُسينِ          ) 4(

  ).املؤلف(هـ، وقَد عمر هذَا املَسِجد تيمناً ِباسِمها 208بن أَيب جعفَر، توفِّيت يفْ رمضانَ ِبِمصر سنةَ 
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، والشيِخ محمٍد يفْ محلَِّة     ]2[ والسلْطَاِن أُويٍس يفْ محلَِّة باِب املَسِجدِ      ]1[يفْ محلَِّة باِب البيضِ   
 وغَيِرِهم ِممن لَهم مراِقد شهيرةٌ ومقَامات كَبيرةٌ        ]5[ وأَيب الوفَاءِ  ]4[عيسى دده  و ]3[املَنصوِريِة

  . يفْ املَوِصِل
                                                   

.. مام زيد بن اإلمام زين العابدين     هو ابن اإلمام حممد بن اإل     : 208ذكره اجلليلي يف االنتصار الورقة      ] 1[
   .هكذا مكتوب على قربه الشريف باخلط القدمي وله مشهد

ولكين مل أعثر هلذا املرقد من ذكر ولعل اجلليلي قد توهم فيه، سوى مرقد زيد بن علي مبحلة القنطرة          
انبه بيت متهدم يف الزقاق املقابل جلامع عمر األسود وقد دمت معظم بنيانه وجزء كبري من القبة وجب         

 .2/55انظر العمري يف منهله . أيضاً ومل أعثر على كتابات فيه
جامع السلطان أويس القرين، نسبة اىل أصحاب حلقات الذكر األويسية، بناه مجعة احلـديثي سـنة                 ]2[

ومساه اجلليلي مبقـام الـسلطان      . 84ـ82هـ، انظر سيويف يف جمموعه      1095هـ وأمته سنة    1093
 ). 211الورقة( وان قبوراً للسادة احلسينية قد دفنت يف هذا اجلامع أويس القرين،

هــ  1083أو جامع املنصورية، نسبة اىل احلاج منصور بن حسني جمدد اجلامع الذي بدأ به سـنة                  ] 3[
هـ كما مدون على دعامات اجلامع، وقد دفن يف اجلامع الشيخ حممد بن عبد        1084وانتهى منه سنة    

ـ 17 ذلك أقوال انظر سيويف يف جمموعه ص ويف1090القادر سنة    وذكـر اجلليلـي يف   . 91و 20ـ
 أن الشيخ حممد هو من ذرية الشيخ عبد القادر الكيالين، وأن يف هذا اجلـامع               212االنتصار الورقة   

 أزيلـت   2003ويف سـنة    . قرب الرجل الصاحل الشيخ مصطفى بن امحد      ) الغريب الشرقي (من اجلانب   
  .  القبور من اجلامع

الشهري بعيسى دده، واملشهور عنه أنه احد اوالد الشيخ عبد القادر الكيالين، له مشهد قدمي حمتـرم                 ] 4[
من بناء املتقدمني، وقريباً من مشهده قرب الرجل الصاحل احلاج خضر، وكان يتوىل نظارته احد السادة           

ر دجلة يف مشـال حملـة   ومقربته مطلة على . احلسينية وقد دفن يف مقربته عدد من السادة احلسينية   
وله مسجد وقد أحيط بسياج واسع يـضم مقـابر          . 213اجلليلي، يوسف، االنتصار الورقة   . امليدان

أقام بتعمري مسجد عيسى دده الكيالين على نفقته اخلاصـة          : للمسلمني، وقد كتب فوق باب املقربة     
  .1986هـ املوافق سنة 1406احلاج ذنون طبو اجلماس سنة 

هو حممد بن حممد بن زيد بن علي بن احلـسن بـن   : ( مانصه213 االنتصار يف الورقة   ذكره صاحب ] 5[
وقربه .. هكذا رأيت يف كتاب حبر األنساب     ...العريضي األكرب بن اإلمام زيد بن اإلمام زين العابدين        

الشريف خارج املوصل قريباً من أسوارها من اجلانب الغريب، كان له مشهد قدمي حمترم هـدم يـوم                  
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  .]1[فَتخصيصه ِإذاً مدرسةَ الطُّغرائي ِلكَوِن بانيها كَانَ مشهوراً تخصيص ِبال مخصٍص
  

  
  

  2007ى دده املطل على ر دجلة يف القليعات سنة مرقد الشيخ عيس
                                                                                                                                 

بىن الوزير احلاج حسني باشا اجلليلي عليه قبة، وجدد قـربه  ..  املوصل نادرشاه، وملا خذله اهللا    حاصر
 من خـالل الكتابـة     148ما دونه سيويف يف كتابه اموع ص       وهذا القول يتناقض مع   ..). الشريف

 أبو الوفا مجال الدين احلسيين..حاجي أيب بكر بن     ..هذا قرب السيد سلطان العارفني    : (حول قربه تقول  
والـديوه  . وأن الشيخ يوسف ينسب صاحب القرب اىل البيت النبوي   ). 1169وقع تعمريه الثاين سنة     

 .جي قد أدرك القبة وأزيلت مع القرب
 يف  6 هامش رقـم     121ويف هذا املقال يقول املرحوم الديوه جي يف كتابه حبث يف تراث املوصل ص             ] 1[

ات ومحل اىل املوصل ودفن يف تربة كان قد أعـدها علـى             معرض ترمجة األمري سوتاي بيك من أنه م       
املعروف وهي كلمة   (وأعلمين  . ومل يرد يف مصدر ما أن للطغرائي مدرسة يف املوصل          {: دجلة، ما نصه  

أم أدركوا القبة متداعية وفيها قرب، وأن الشيخ عبد الرمحن النوري املعروف حبفيـد الـشيخ          ) زائدة
لطان عبد احلميد وأطلق عليها اسم مدرسة الطغرائي وعرفت ذا االسم           سعى يف بنائها على عهد الس     

 .}خطأ يف مؤلفام ومل يتأكدوا من صحته
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  2007باحة وأروقة وقبة جامع الشيخ حممد املنصور سنة 
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  2007قبة اإلمام زيد بن علي سنة 
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  اخلَــــاِتمةُ
  

         ِمِه، الضجِر ِبحغيِب الصيذَا الكُتلِِّف هؤِبم القَلَم قَفا ونا هـِة،     هِقيقيحِتـِه التمِل ِبقيئي
الّذي ظَن مؤلِّفُه لَما جاَءنا ِبِه أَنه جاَءنا ِبِإحدى الكُبِر، أَو ِبما هو معِجز ِبتحقيِقـِه وبالغَِتـِه               

 ِمن نقِْدِه أَكْثَر ما ذَكَرناه فيِه، ولَو ِشـئْنا  فَوقَفْنا نحن أَيضاً معه معترفين ِبأَنَّ ما تركْناه   . ِللْبشِر
َألطَلْنا معه البحثَ، ونقَّبنا عما فيِه ِمن هناٍت تاريِخيٍة ولُغِويٍة ولَوجدتها ِإذَنْ كَثيرةً وكَبيـرةً،             

القَاِريَء ِذكْر مها ال يها أَنِبم لَِكنفْحاًوا صهنا عنبرضاِنباً، وا جهنا عنضرا أَعه.  
             علَِّفِه مؤِة ممقيِتِه وماِر ِقيةٌ ِإلظْهِكفَاي هنالَِة عسِذِه الريفْ ه اهنبا كَتمأَنَّ في ِقدتأَعو   اً، ِإذْ قَد

  .]1[م يقُلْ ِشعراً أَو يؤلِّف ِكتاباًِإنَّ الرجلَ لَم يزلْ مستوراً ما لَ: قيلَ
ائٍَة بعد ِمتم تحريره يفْ اليوِم الساِدِس ِمن شهِر ربيٍع الثَّاينْ ِمن سنِة سبٍع وِستين وثَالِث

ِصِليٍج املَود فَرمأَح ِن احلَاجلَ باعيملِِّفِه اسؤاَأللِْف ِبقَلَِم م.  
  

                                                   
ال يزال : يقول حيىي بن خالد( :56 ص1اقتبسها آل فرج عن احلموي، ياقوت، معجم األدباء ج] 1[

 ).الرجل يف فسحة من عقله ما مل يقل شعراً، أو يصنف كتاباً
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]1[  


كتاب ألفه األستاذ أمحـد الـصويف وطبعـه يف          ): اآلثار واملباين اإلسالمية يف املوصل    (
املوصل، فكتب يف نقده األستاذ سعيد الديوه جي املدرس يف املتوسطة الشرقية مقاالً نـشره             

:  بعنوان1940 شباط 29/ 1359 حمرم 21 وتاريخ 855يف جريدة البالغ املوصلية رقم العدد     
  :]2[، وهذا نصه)نقد كتاب اآلثار واملباين العربية اإلسالمية يف املوصل(

  اآلثار واملباين العربية اإلسالمية يف املوصل: نقد كتاب
كتاب ألفه األستاذ أمحد الصويف املدرس يف وزارة املعارف العراقية، حبث فيه عن آثـار              

لبحث يف اآلثار العربيـة واالسـالمية عمـل         املوصل يف العهدين األموي والعباسي، وإن ا      
مشكور، ولكن هذا يتطلب جهوداً كبرياً وتتبعاً متواصالً، ومصادر متعددة ليتسىن للباحث             
أن يقف على حقيقة هذه اآلثار وما اعتراها يف كل دور من إصالح أو جتديد حىت وصـلت             

بع وعشرين مصدراً، كما    اىل عصرنا هذا، ولكن األستاذ الصويف اقتصر يف حبثه هذا على أر           
أن الكثري من هذه املصادر ال ميكن أن تكون مصادر أولية ملثل هذا البحث، فاألخذ منها ال                 

  .يأيت بنتيجة مقبولة
وهلذا جند املؤلف قد قصر يف كثري من أحباثه ومل يستوف منها حقها ـ كما أنه أمهـل    

رها ـ واحلق معه، فان الكتب القليلة  آثاراً كثرية ذات أمهية ال تقل عن أمهية اآلثار اليت ذك
  .اليت اعتمد عليها يف مثل هذا املوضوع الواسع ال تذكر شيئاً عن هذه اآلثار

                                                   
وخبط يده، أحببـت أن  ) إحتاف األلباء بنبذ من تاريخ املوصل احلدباء     ( عن خمطوط للمؤلف مساه      نقالً] 1[

أضيفها اىل كتابه هذا ألمهية هذه املقاالت والردود ال سيما وأا قد نشرت يف وقتها جبرائد موصلية                 
 أنقله كما هو    انقطعت عن الصدور، وعليه فاذا ما عثر القاريء الكرمي على هنة أو خطأ لغوي فإنين              

يف املخطوط ولعل اخلطأ من صاحب املقال أين ما وجد تباعاً ولعدم توفر الـصحف الـيت نـشرت            
  . املقاالت مجيعها

   .نشر مقال األستاذ الديوه جي حبلقات ثالث] 2[
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ولسوء احلظ ليس للموصل العربية مؤلف خاص ا        : (وقد ذكر املؤلف يف مقدمة كتابه     
  ...).ر ويدلنا على آثارها العربية اإلسالمية، لذا شرعت جبمع شتات ما صادفته من األخبا

 فقـد  ]1[وأن هذا الكتاب ليس بأول كتاب يتناول اآلثار العربية واإلسالمية يف املوصل          
فانه قد مجـع    ) اخلطيب العمري صاحب منهل األولياء    (ألف املتقدمون كتباً يف هذا وخاصة       

وأن ما كتبه اخلطيب العمري يفوق ما كتبه األستاذ الصويف، وكـذا            . آثار املوصل خري مجع   
فانه ذكر زيادات أخرى على ما ذكره اخلطيب العمري،         ) إلنتصار لألولياء األخيار  ا(كتاب  

وقد اختذها املؤلف من املصادر اليت اعتمد عليها، فكيف أنكـر فـضل هـذين املـؤلفني                 
  !.املتقدمني؟

خمطوطات املوصل، وهو خري كتاب علمي دقيق       ) الدكتور اجلليب (ويف هذا العصر ألف     
 وجوامعها، وقد اعتمد عليه األستاذ الصويف بالدرجة االوىل، بل          يبحث عن مدارس املوصل   

إن بعض مباحثه ال تتعداه إمنا اقتصر عل ما ذكره الدكتور اجلليب، ولذا فان هـذا التـأليف     
ليس بأول كتاب يف بابه، ومما يؤخذ عليه أنه مل يذكر عن أول منشأ املوصل إالّ بضعة اسطر                  

غ، ذكر ا أن املوصل كانت حصناً آشورياً، ووقف عنـد           اقتبسها من تاريخ املوصل للصائ    
  .هذا احلد فلم يذكر عنها شيئاً حىت احتالل العرب هلا يف صدر اإلسالم

مع أن املوصل تقدمت زمن الساسانيني، وقد كتب عنها املؤرخون كثرياً، واألهم مـن              
باسي ومها العهـدان    هذا أن املؤلف مل يذكر شيئاً عن حالة املوصل يف العهدين األموي والع            

اللذان قصر حبثه عن آثارمها، فكان عليه أن يذكر األدوار اليت مرت على املوصل يف هذين                
العهدين وما طرأ عليها من التقدم أو التقهقر ليقف القاريء على حالة املوصـل يف هـذه                 

  .األدوار
بـل أن  وإنه قد استعاض عن هذا كله بروايات مشوشة غري متجانسة سردها يف كتابه ق    

حيققها وخيتار الصحيح منها، ومن ذلك أنه ملا تكلم عن تأسيس مدينة املوصل ذكـر عـدة                 
                                                   

ذكر الديوه جي ذلك ألن الصويف ذكر يف مقدمته أن كتابه أول رسالة يف اآلثار العربية اإلسـالمية                  ] 1[
  .لموصلل
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روايات ليس هلا عالقة بالتأسيس، فمنها ما يتعلق بالفتح، وأخرى فيما كانت تدفعـه مـن                
اخلراج زمن املعتصم واملتوكل، وثالثة عن سبب تسميتها باملوصل، وقس على هـذا بقيـة               

  .الروايات
هو الذي اخـتط    ) هرمثة(ه الروايات ليس هلا عالقة بالتأسيس مطلقاً، وذكر أن          فان هذ 

مدينة املوصل ـ وهذا هو الثابت ـ ولكنه أعقب هذه الرواية برواية أخرى نقلـها عـن     
وأنه ذا نقـض قولـه األول، ومل        ) مدينة املوصل بناها حممد بن مروان     (خمتصر البلدان أن    

بىن مدينة املوصل، فالرواية اليت ذكرها املؤلف مغلوطـة         ) حممد بن مروان  (يذكر مؤرخ أن    
إن أول من عظـم  (خالية من كل صحة وهي حمرفة عن رواية ذكرها كثري من املؤرخني هي              

  ).هو مروان بن حممد...املوصل وأحلقها باألمصار العظام و
قبل أن ومن الغريب أن يغفل املؤلف عن مثل هذه الروايات املغلوطة ويذكرها يف كتابه            

حيققها، بل إن خطأها بين ال حيتاج اىل حتقيق وهي تتضارب مع ما ذكره أوالً عـن متـصري                   
  .املوصل على يد هرمثة

فان املؤلف مل يعتمد على الروايات املوثوق       ) يف فتح املوصل  (ونشاهد مثل هذا االرتباك     
ـ              واء كانـت هـذه   ا ويقتصر عليها يف حبثه، بل إنه ذكر يف كتابه كل رواية عثر عليها س

  .الرواية صحيحة أو مغلوطة، وهذا نقص بين يف طريقة البحث العلمي
فالثابت أن املوصل فتحت بعد واقعة تكريت احلامسة اليت أجلت الرومان عـن بـالد               

ال ) عبد اهللا بن املعـتم    (الذي أرسله   ) ربعي بن األفكل  (هـ على يد    16اجلزيرة وذلك سنة    
ال متـت اىل  ) قيالت( أما الروايات األخرى اليت ذكرها فكلها  كما ذكره هو حقاً،   ) املعتمر(

: واملؤرخون أنفسهم ذكروها بتحفظ وأشاروا اىل ضعفها وعدم صحتها فقالوا    . احلقيقة بصلة 
وقيل كذا، فعلى الباحث أن يقارن هذه الروايات وخيتار الصحيح منها وينبـذ   ... وقيل كذا 

  .األخرى ليكون حبثه علمياً دقيقاً
أرسل ) خالد بن الوليد  (وأن  ) اخلزرج( املؤلف أن أول قبيلة سكنت املوصل هي         وذكر

قسماً من قبائل اخلزرج لفتح املوصل فسكنوا فيها مث عمروا هلم مسجداً وهو أول مسجد يف   
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ولكنه مل يذكر مصدر هـذا      . اإلسالم بين يف املوصل، وسكن اخلزرجيون احمللة املعروفة م        
مه قيمة علمية، كما أن من يتدبر هذه الرواية يطلع علـى ضـعفها   االقتباس، فلم يكن لكال   

. وارتباكها وأا خالية من احلقيقة، ذلك ألن هرمثة هو الذي اختط املوصل وأسكنها العرب             
وكان هذا األخري قد توىل املوصـل سـنة         ) عتبة بن فرقد  (وأن هرمثة هذا توىل املوصل بعد       

  .هـ20 بعد سنة هـ وعلى هذا فقد سكن العرب املوصل20
هـ فقد عزل خالد    17وإن خالد بن الوليد عزل عن القيادة ائياً من قبل الفاروق سنة             

الذي سبق هرمثة بثالث سنني، كما أن خالد بن الوليد مل يشترك يف فـتح               ) عتبة(قبل والية   
 العراق إالّ يف الوقائع التمهيدية اليت كانت قبل القادسية، وإن املوصل كانت مـن فتـوح               

فنرى مما تقدم أن هذه الرواية اليت ذكرها املؤلف ليست من الروايات            . العراق بعد القادسية  
) منهل األولياء (اليت تؤخذ بنظر االعتبار، واألرجح أن املؤلف اقتبس هذه الرواية من كتاب             

وأنه ذكرها يف كتابه دون أن يتحققها أو يعرف درجة صحتها أو يقارا مـع غريهـا مـن     
  . الثابتة اليت تناقضهاالروايات

إذاً ، إن قبيلة اخلزرج هي ليست أو القبائل اليت سكنت املوصل، إمنـا سـكنها أوالً                 
وعلى هذا فان مسجد خزرج ليس بأول مسجد أسس يف          ) األزد وطيء وكندة وعبد قيس    (

وال نعرف حمله بالضبط، وكـل  ) هرمثة(املوصل إمنا أول مسجد ذكره املؤرخون هو مسجد        
  .عنه فهو من قبيل احلدس والظن، وإن الظن ال يغين من العلم شيئاًما قيل 

يتضح لنا مما تقدم أن املؤلف ذكر يف كتابه كل رواية عثر عليها أثناء حبثه سواء كانت                 
هذه الرواية صحيحة أو مغلوطة دون أن حياكمها أو يقارا مع غريها من الروايات املعـول              

ني الروايات واضح يف كثري من مباحث الكتـاب، وقـد   وهذا االرتباك والتضارب ب  . عليها
ألفقد الكتاب قيمته العلمية وقلل من أمهيته يف نظر القاريء، إذ ال حيصل القـاريء علـى                 
نتيجة تذكر يف معظم مباحث الكتاب، فرد الروايات املتعددة واملتضاربة ال يـأيت بنتيجـة               
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لى الروايات املوثوق ا واملعول عليها      علمية، إمنا كان على املؤلف أن يقصر من حبثه هذا ع          
  .]1[مث يعطي حكمه على ما يقول

وملا استوىل األمويون على ) هرمثة(يدعي املؤلف أن أول من وضع أساس هذا اجلامع هو     
املوصل وسعوه وأضافوا عليه بعض املباين وأصبح يسمى باجلامع األموي او باملسجد اجلامع             

وإن النصوص األربعة اليت ذكرهـا    . يف هذا على نص صريح    ولكن املؤلف مل يستند     . القدمي
عن هذا اجلامع ال تنص على ذلك حىت وال تلمح إليه، وهي تكاد تكون كلها مبعىن واحـد،   

نـور  (أن يف املوصل مسجد جامع يسمى باجلامع األموي، وبعد أن بىن األتـابكيون              : وهو
هذا كل ما يفهم من . اين باجلامع اجلديداجلامع النوري مسي األول باجلامع القدمي والث     ) الدين

  .النصوص اليت ذكرها املؤلف واعتمد عليها يف حبثه هذا
بىن مسجداً جامعاً يف املوصل، فهذا مما تقتضيه طبيعة احلـال،           ) هرمثة(حنن ال ننكر أن     

ألن املسلمني بنوا هلم مساجد وجوامع يف املدن اليت فتحوها، ولكن أين كان حمـل جـامع                 
؟ هذا ما ال نعرفه بالضبط، ألن املؤرخني مل يذكروا لنا شيئاً عنه، وهلذا السبب فإننـا         )هرمثة(

  .نشك أن يكون جامع هرمثة يف احملل الذي عليه اجلامع األموي
كانت تقتـضي بتجنـب     ) الفاروق(وهناك سبب آخر يزيد يف الشك وهو أن سياسة          
 اىل نعومـة العـيش ويركنـوا اىل    العرب إسكان املدن اليت يفتحوا خشية أن مييل العرب      

ويف . السكينة واهلدوء فيفقدون مزاياهم احلربية، فأمرهم بالسكىن خارج املدن اليت يفتحوا          
بعض األقطار أسس العرب هلم مدناً قريبة من املدن املفتوحة، وعلى هذا فإننـا نـرجح أن                 

  .دينة املوصلوهو املوقع األويل مل) القليعات(يكون جامع هرمثة بعيداً عن موقع 
ومما يلفت األنظار أن املؤلف يذكر أنه كان يوجد ساقية متر باجلامع القدمي ومنه تذهب               

) إبن جـبري  (اىل اجلامع اجلديد وتنتهي جبامع الربض، وهو يدعي بأنه قد فهم هذا من قول               
وجيمـع يف   : (وباحلقيقة إن ابن جبري مل يذكر هذا، ألنه بعد أن وصف اجلامع األموي قـال              

                                                   
  .انتهاء احللقة االوىل من املقال] 1[
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، ومعىن جيمع هنا جلي واضح )هذين اجلامعني القدمي واحلديث، وجيمع أيضاً يف جامع الربض     
ال يؤدي اىل اخلطأ الذي وقع به املؤلف حىت جعله يتعقب آثار الساقية اليت كان جيري ـا                  

فمعىن ... . املاء، وأخذ يدقق عنها، وإن ِإمام اجلامع قد أفاده بعالمات عن هذه الساقية اخل             
فال سـاقية تـصل لـبني       . أي تقام فيه صالة اجلمعة كما تقام يف اجلامعني اآلخرين         ) عجيم(

  .اجلوامع الثالث وال ماء جيري ا وال غري ذلك
ويذكر املؤلف أيضاً بأنه مل يبق من اجلامع األموي سوى بقايا املئذنة، وحنن نـشك أن                

عدة مرات، فلم ال تكون املئذنة      تكون هذه املئذنة من بقايا البناء األموي، ألن اجلامع جدد           
  .قد جددت مع اجلامع؟

فاألرجح أن يكون قد أصاا خلل يف هذه املدة الطويلة وعمرها من كان يهتم بأمر هذا        
اجلامع، وقد ذكر املؤرخ أبو زكريا األزدي أن املهدي كان قد زاد على هذا اجلامع زيادات           

هــ كمـا أن   212سواق، وذلك سـنة  كثرية ووسعه وأضاف إليه ما كان حييط به من األ        
  .األتابكيني كانوا قد عمروه وجددوا بناءه

وعلى كل فان حبث املؤلف عن هذا اجلامع ليس دقيقاً، فكان عليه أن يكتب عن هـذا            
اجلامع من الناحية التارخيية أوالً، ويتتبع التغيريات والتجديدات اليت طرأت عليه منـذ أول              

اب، واألسباب اليت أدت اىل خرابه واقتصاره علـى جـامع           تأسيسه حىت آن أمره اىل اخلر     
مث بعد هذا يعطي حكمه على اجلامع وما بقي         . صغري ال يعد شيئاً جبانب ما كان عليه اجلامع        

من آثاره، ولكن املؤلف اختصر يف كالمه على نصوص معدودة وهي تكاد تكون كلها مبعىن              
  .]1[يف شيءواحد، وأخرياً نراه يؤول بعضها تأويالت بعيدة 

شيد يف املوصل مدرسة وداراً يسكنها هـي        ) احلر بن يوسف األموي   (ذكر املؤلف أن    
وأنه أخذ يبحث عن آثار هذه املباين حىت عثر على بقايا املدرسة وهي اليت تسمى               ) املنقوشة(

  ).مسجد احلاج قاسم الرمحاين(اآلن 

                                                   
  .انتهاء احللقة الثانية من املقال ]1[
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سة جبانب املنقوشة فهذا ما مل      وأما أن احلر بىن مدر    .  أما املنقوشة فقد ذكرها املؤرخون    
كتـاب  (يؤيده النقل، ألن املؤلف مل يستند يف هذا على مصدر أويل، إمنا نراه اعتمد علـى                 

وال خيفى أن هذا النص ال يكون له قيمة ) خمتصر تارخ العرب والتمدن اإلسالمي لألمري علي     
 بىن مدرسة او جامعـاً  تارخيية ما مل يؤيده مصدر أويل، ومل نقف على نص أويل يذكر أن احلر  

أو مسجداً يف املوصل، ولو سلمنا جدالً أن أحد املؤرخني املتقدمني ذكر أن احلر بىن مدرسة                
يف املوصل فان كالمه هذا ال يؤخذ بنظر اإلعتبار، إمنا يكون هذا خطأ يف التعبري، وال يكون                 

 عند املسلمني، إمنـا     لكالمه هذا قيمة علمية، ألن املدارس مل تعرف يف القرن األول اهلجري           
وذلك يف أواسط القرن اخلامس اهلجري، وهذا مـشهور ال  ) نظام امللك(أسست على عهد    

خمطوطـات  (حيتاج اىل نص أو إثبات، كما أن أحد املصادر اليت اعتمد عليها املؤلف وهـو        
  .6يقرر هذا يف ص) املوصل للدكتور اجلليب

 أن مسجد الرمحاين هو من بقايا مدرسـة  إذاً مل يأت املؤلف بنص تارخيي موثوق به يؤيد  
وقد جعل املؤلف من أدلته اليت تؤيد ما ذهب إليـه هـو             . كان قد أسسها احلر بن يوسف     

وهذا لـيس   ) وجود األلواح اليت يف هذا اجلامع فان طرز نقوشها كان شائعاً أيام بين أمية             (
اصاً أيام بين أمية، إمنا كانـت       بدليل قوي، ألن املعلوم أن الريازة العربية مل يكن هلا طابعاً خ           

احلاوي هلـذه النقـوش ال     ) املرمر(تتبع مدنية القطر األصلية واأليدي العاملة فيها، كما أن          
  .ميكن أن يقاوم إثىن عشر قرناً وهو حمافظ على ما فيه من نقوش وكتابات بأجلى مظاهرها

جح أن تكون هذه    وقد ذكر املؤلف أن أسرة الرمحاين جددت هذا اجلامع مرتني، فاألر          
  .النقوش هي من وضع أحد اددين هلذا املسجد

وذكر املؤلف بأن املدرسة كانت قرب املنقوشة ـ ولو سلمنا جـدالً ـ إذاً جيـب أن     
تكون هذه املدرسة املزعومة خارج ما كانت عليه املوصل، إذ ذاك، ألن املنقوشـة كانـت                

 قدم حيىي بن حممـد العباسـي   132سنة يف (خارج املوصل، فقد ذكر أبو زكريا األزدي أنه   
املوصل ومعه اثىن عشر ألف فارس وراجل، فرتل قصر اإلمارة املالصق ملسجد اجلامع وأمر              
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حممد بن صول فرتل قصر احلر بن يوسف وهو املنقوشة، واه من الرتول يف نفس املدينـة                 
  ).ودخول سورها

ارج املوصل، أي أا ال تكـون       فهذا النص يؤيد ما ذهبنا إليه من أن املنقوشة كانت خ          
جبنب هذا املسجد الذي يقع يف املوصل، وأما ما يذكره من أن بعض العلمـاء يـدعي أن                  
املنقوشة كانت على األرض اليت عليها دار جرجيس عبد النور، فان هذا اإلدعاء ليس بذي               

هـذه  قيمة تارخيية، ألنه ال يعتمد على نص موثوق، ومن الغريب أن يقبل املؤلـف مثـل                 
  .اإلدعاءات ويبين أحكامه عليها

يتضح مما تقدم أن املؤلف مل يدلُ حبجة واحدة قرية يؤيد ا أن مسجد الرمحاين هو من                 
بقايا مدرسة كان احلر قد أسسها، ولذا فان حبث املؤلف قاصر عن هذا األثر من الوجهـة                 

 جلميع أقسامه، وهـو     على أن املؤلف وصف آثار هذا املسجد وصفاً دقيقاً شامالً         . التارخيية
من هذه الناحية أعطى البحث حقه ألنه بعد أن وصف البناية أخذ يصف األلواح األثرية اليت     
يف املسجد وما فيها من نقوش وكتابات، كما أنه عزز وصفه هذا بصور لأللواح املهمة اليت                

ر أوصافها  تكلم عنها، وذا فقد صنع مجيالً يشكر عليه، ألنه حفظ صور هذه اآلثار، وسط             
  .يف كتابه، وكذا فان وصفه لبقية اآلثار ال يقل دقة عن وصفه هلذا األثر

وإن الذي دفعين اىل هذا النقد الربيء هو ما ذكره املؤلف يف مقدمة كتابه ألنه يأمل أن              
يرشده القراء اىل كل نقص يرونه يف كتابه، ولعلمي أن األستاذ الصويف يقدر قيمـة النقـد             

ولكن مما يؤسف لـه أن  . انه يتقبله بصدر رحب كما صرح يف مقدمة كتابهالعلمي الربيء و 
البعض ال يقدرون النقد العلمي الربيء فيحملونه على حمامل ال متت اىل العلـم واحلقيقـة                

  .بصلة
وباألخري فاين من الذين يعترفون بفضل األستاذ الصويف وماله من األيادي البيـضاء يف              

الوقوف على آثار أجدادنا العظام وما خلفوه لنا من التراث اخلالد، توجيه أبناء هذا البلد اىل   
  ).سعيد الديوه جي.  (فله يف هذا خدمة جليلة تذكر
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 194 وقد رد املؤلف على األستاذ الديوه جي  يف جريدة الرقيب املوصلية يف عـددها                
  :، ودونك نصه]1[)حمايد( بإمضاء 1940 نيسان 7/ 1359 صفر 29املؤرخ 

  رد على نقد
لست من علماء اآلثار وال من الذين يدعون أم أحاطوا علماً بالتاريخ العام حىت وال               (

بالتاريخ اخلاص عن مدينة املوصل، ولكين من املغرمني بتتبع كل ما يقال ويكتب عن املوصل              
 يف  مدينيت العزيزة ومسقط رأسي، وملا ظهر كتاب األستاذ امحد الصويف عن اآلثار واملبـاين             

املوصل، عجلت يف اقتنائه رغبة يف معرفة أصل كثري من اجلوامـع واملـساجد واملبـاين يف                 
  .املوصل

مث اطلعت يف الصحف احمللية على سلسلة انتقادات بقلم املدرس سعيد الـديوه جـي               
حاول فيها إظهار أخطاء للكتاب، ومل أشأ إظهار رأيي يف القضية حىت يتاح درس املوضـوع       

  .للمقابلة بني الكتاب ونقدهدرساً عميقاً 
وعليه فاين أديل ذه اآلراء ال حتزباً هلذا أو ذاك بل حباً باحلق، وعلى احلق أن يعلو على           

  . كل رأي وشخص
طلب الناقد باديء بدء أن تبذل جهود كثرية وحبوث مجة قبل اإلقدام على الكتابـة يف           

مل تكـن قليلـة وال ناقـصة،      على أنه من الواضح اجللي أن جهود املؤلف         . موضوع كهذا 
ويكفيين برهاناً ما قضاه األستاذ الصويف وهو ما يقارب الثالث سنوات يف دائـرة اآلثـار                

فاطلع على الشيء الكثري منها، وتعمق      . القدمية حيث كان مفتشاً يف املوصل عن هذه اآلثار        
ته عما درسه، وطاف    يف درسها تعمقاً علمياً كما تشهد له بذلك التقارير اليت رفعها اىل دائر            

وأراد أن يتحف أهل بلده بـشيء ممـا         . يف أحناء شىت من املوصل متتبعاً منقباً فاحصاً مدوناً        
اطلع عليه، وإين أعتقد أن هذه اجلهود كافية تؤهله للكتابة يف هذا الصدد، وكنـا نـود أن      

 مل يشر اىل شيء     يشري املنتقد اىل املصادر األخرى اليت كان يريد أن يطلع عليها املؤلف لكنه            

                                                   
  .احملايد هو األستاذ أمحد الصويف وقد نشر مقاله حبلقات ثالث أيضاً] 1[
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فيا . منها، ومل يرض الناقد عن بعض املصادر اليت اقتبس منها املؤلف، وقال إا مل تكن أولية               
حبذا لو أشار يف نقده اىل موضوع الضعف يف كل مصدر منها وبين الغث من السمني فيها،                 

  .فلو فعل ذلك لكان لنقده قيمة علمية
، ) أمهية ال تقل عن أمهية اآلثار الـيت ذكرهـا      أمهل أثاراً كثرية ذات   (وزعم أن املؤلف    

فنجيب أننا كنا حنب أن يذكر هذه اآلثار اليت زعم أن املؤلف أمهلها، لكين أنكر وجود بناء                 
ذي قيمة أثرية يف املوصل أمهله املؤلف، وكان على الناقد أن يعلم من اسـم الكتـاب أن                  

ال تاريخ اجلوامع واملـساجد علـى       ) وصلاآلثار واملباين العربية اإلسالمية يف امل     : (موضوعه
  .اإلطالق

أما قول الناقد أن اخلطيب العمري وضع كتاب باسم منهل األولياء مجـع فيـه آثـار            
املوصل خري مجع وأن صاحب اإلنتصار لألولياء األخيار وضع كتاباً عن اآلثار، وأن هـذين               

إلسالمية، فقد قرأنا يف صحيفة     الكتابني مها أقدم ما كتب عن مباين املوصل وآثارها العربية ا          
عن هذين الكتابني وعـن عـدم       ) لألب الدكتور الرمحاين  (املوصلية حبثاً مستوفياً    ) النضال(

  .عالقتهما باآلثار فكان يف هذا املقال الكفاية
لنأت اآلن على ما ينتقد به الناقد مؤلف الكتاب خبصوص أصل منشأ املوصل إذ زعـم              

  :أقول". اخل.. مشوشة غري متجانسة "أن املؤلف استند على روايات
يشق علينا أن نذكّر الناقد أن مؤلف التاريخ عليه أن يورد كل اآلراء القدميـة مهمـا                 
كانت ليكون حبثه علمياً حبتاً، مث يذكر رأيه أو تفضيله رأياً على آخر، وهذا ما صنعه املؤلف                 

كمـا هـو مـدون يف    ) العرببأن املوصل مدينة عربية حبتة شيدها      : (إذ ثبت الرأي القائل   
  . من كتابه، فليس لنا أن نطالبه بأكثر من هذا4الصحيفة الـ 

لكنه ) إن هذا الرأي هو الثابت: (وأقر الناقد صحة ختطيط املوصل من قبل هرمثة إذ قال     
  :أقول. يأخذ على املؤلف إيراده رواية أخرى عن خمتصر البلدان ويرى يف ذلك تناقضاً

 من اللغة العربية أن يفرق بني التخطيط والبناء، فالتخطيط شيء،           يكفي ملن يعرف شيئاً   
والبناء شيء آخر، فاذا ذكر املؤلف أن هرمثة خطط املوصل وأن حممد بن مروان بناها، فال                



 160

تناقض يف القولني، وما أسنده املؤلف من بناء املوصل من قبل حممد بن مروان فقد نقله عـن     
بكر امحد بن حممد اهلمذاين املعروف بابن الفقيه الذي عاش          كتاب خمتصر البلدان ملؤلفه أيب      

  .هـ1302يف أواخر القرن الثالث للهجرة، وطبع كتابه يف مطبعة ليدن سنة 
، ولسنا يف حاجة اىل 196 ص8وجاء ذكر ذلك أيضاً يف كتاب معجم البلدان لياقوت ج   

نوهنا أن التخطيط جرى من     اإلشارة ملا هلذين الكتابني من قيمة تارخيية، أضف اىل ذلك كما            
شخص وهو هرمثة بن عرفجة، والبناء والتوسيع حصل على عهد حممد بن مروان، فأي غلط         

  .]1[أو حتريف أو تشويش يف هاتني الروايتني؟
مث يأيت الناقد على فتح املوصل ويريد من املؤلف أن يبت الرأي يف من فتحها، أناشد اهللا      

لف أن يديل برأي جازم حاسم يف حدث مضى عليـه  كل منصف أن يقول هل يف إمكان مؤ       
زمان ينوف على ألف وثالمثائة سنة بينما املؤرخون الذين ذكروا احلـادث كـابن األثـري                
والطربي وابن خلدون وغريهم من الذين أتوا على ذكر هذا احلادث مل جيدوا اىل البت فيه                

ا املؤلف مثلهم ليكون أميناً يف نقله       سبيالً، بل أقروا أن هناك أقواالً خمتلفة أوردوها، فأورده        
  .عن هذا األمر اخلطري

وإالّ فكيف ميكنه البت وعلى من يستند يف تأييد رأي على آخر، إن الطريق الوحيـدة                
  .اليت كانت أمامه هي ذكر الروايات املختلفة فحسب، وهذا ما صنع

أخرى سبقتها  ويزعم الناقد أن قبيلة اخلزرج ليست أول من سكن املوصل، وأن قبائل             
على أنه يقع يف ما ينتقد املؤلف عليه، إذ أنه مل يشر اىل املصدر الذي         .. كاألزد وطيء وكندة  

وعلى ذكرى اخلزرج وسكناهم املوصل وبنائهم مسجداً فيهـا         . اعتمد عليه يف هذه الرواية    
إن مسجد خزرج ليس بأول مسجد أسس يف املوصل، إمنا أول مسجد ذكره             : (يقول الناقد 

  ).ؤرخون هو مسجد هرمثة وال نعرف حمله بالضبطامل

                                                   
  .انتهاء احللقة االوىل من املقال] 1[
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ظاهر جلي، فاملـسجد للـصلوات    ) جامع(وبني  ) مسجد(فنجيب أن الفرق بني كلمة      
اخلمس فقط، أما املسجد اجلامع فهو كما يدل عليه امسه جيتمع املسلمني لـسماع خطبـة                

كـل مدينـة إالّ     ومسجد جامع كهذا ال يقام منه يف        . اجلمعة وإقام صالا ولصالة األعياد    
فلما سكن اخلزرج مدينة املوصل هل كان       . واحد أو إثنان وعلى األخص يف أوائل اإلسالم       

من املعقول أن يتركوا كل يوم ومخس دفعات يف اليوم حمالم لكي يذهبوا ألداء صـلوام                
وا اخلمس يف حملة تبعد عنهم بعداً ليس بالقليل؟ كال بل املعقول أم خططوا هلم بقعة وأسس               

  .هلم عليها مسجداً
أما املسجد الذي بناه هرمثة والذي أثبت املؤلف أن موقعه عند القليعات، والذي يسمى       

وال تزال أطالله باقية اىل اليوم، فينقم الناقد على املؤلف تعـيني حملـه         ) جامع املصفي (اآلن  
بات موقع هـذا    بعبارات قاسية ما أنزل اهللا ا من سلطان هي نوع من التحامل، واحلال إلث             

اجلامع علينا أن نذكر أن املوصل عندما افتتحها العرب مل تكن إالّ حصناً، ومل يكن فيها مـن      
املباين إالّ الشيء القليل، فلما دخل هرمثة واستوىل على ذلك احلصن مع من معه من العرب                

مركـز  اختط املدينة واختط املسجد اجلامع، فهل من املعقول أن يؤسس اجلامع بعيداً عـن             
  .الناس وحمل إقامتهم؟

ومبا أننا نرى اآلن أطالل جامع يف البقعة اليت نعلم أا كانت مسكن العـرب الـذين                 
أضف اىل ذلـك أن  . اعتلوا املوصل فليبس لنا إالّ أن نستنتج أن هذه األطالل لذلك اجلامع     

  :ت التاليةهذا االستنتاج ليس مبنياً على هواء ودون أساس تارخيي بل مستند على الروايا
وكـان ـا ـ    ): (128 ص1اجلـزء  (ذكر صاحب كتاب خمتصر البلدان ما نصه . 1

باملوصل ـ احلصن وبيع النصارى ومنازهلم وحملة اليهود، فحاصرها هرمثة مث بـىن   
  ).املسجد اجلامع

من جيهل أن احلصن هو القليعات احلالية؟ وهل احلصن غري قلعة أو قليعة، وهل تـشاد                
ى نشز من األرض؟ ومما يثبت ذلك أن بيع النصارى املنوه عنـها يف          احلصن إالّ عل  

النص التارخيي أعاله ال تزال اىل اليوم قائمة وهي مارشعيا ومارقريـاقوس فهـي              
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مالصقة للنشز الذي كان عليه احلصن، وموقع اجلامع هو أيضاً مالصق للحـصن             
 شك فيه ويدل على من جهته األخرى، فأي جامع هو إالّ جامع هرمثة؟ وهذا مما ال          

أنه هو املقصود يف األصل وإن األمويني وسعوه  فيما بعد فدعي باجلامع األموي مث               
باجلامع القدمي لتمييزه عن اجلامع الذي أحدثه نور الدين األتـابكي بعـد ذلـك          

  .بقرون
إن حيىي بن حممد الذي سريه السفاح يف إثىن عـشر           : (وجاء يف الكامل البن األثري    . 2

). 212 ص5جزء . جاء املوصل فرتل قصر اإلمارة جبانب املسجد اجلامعالف رجل 
فقصر اإلمارة حسب التقليد املتواتر والنقل الوارد أنه كان على القليعات ما يثبت             
هذا التقليد أن األتابكيني ملا استولوا على املوصل سكنوا جبـوار القليعـات أي مل        

فاذا كان قـصر    . صر السلطان لؤلؤ  يبتعدوا من احلصن كما يشري اىل ذلك بقايا ق        
اإلمارة يف القليعات جبانب املسجد اجلامع، فهل من شك أن هذا املسجد هو مـا               

  نسميه اليوم جامع املصفي الذي ال تزال هناك بقاياه مبئذنته؟
جامعني للجمعة فقط يف املوصل أحدمها بناه       ) 196 ص 8اجلزء  (يذكر معجم البلدان    . 3

على نشز من األرض استحدثه مـروان      (السور، واآلخر   نور الدين وهو يف وسط      
هذا القول ملعجم البلدان جاء بعدما ذكرناه عن خمتصر         ..). بن حممد يف ما أحسب    

البلدان والكامل يؤيده فكرة املؤلف من أن املسجد اجلامع الذي اختطه هرمثة بن             
ـ              صنع عرفجة هو املبين على نشز من األرض مالصق للقليعات أي للحصن، ومل ي

مروان بن حممد شيئاً سوى جتديده وترميمه، ومل يبت ياقوت احلموي يف استحداثه             
  .أي إنه يظن ذلك ظناً) يف ما أحسب: (من قبل مروان ولذا قال

هذا ادعاء املؤلف املثبت بالرباهني التارخيية فكيف يزعم الناقد أننـا ال نعـرف حملـه                
ل مستنداً على مصادر ثالثـة ال ريـب يف          بالضبط، ويتهجم على املؤلف ألنه عني ذلك احمل       

واألغرب من ذلك أن الناقد يقر بوجود اجلامع لكنه ال يؤيد الروايات التارخييـة،              . صحتها
  .اليت تعني بالضبط املمكن موقعه
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على من يكتب التاريخ أن تكون له خميلة واسعة وحماكمة تارخيية لكي يتمكن أن يصور               
  . دث ال كما هي يف يومه بل كما كانت يف زمن احلوادثلنفسه املواقع التارخيية واحلوا

هل يتصور حضرة الناقد الفاضل أن املوصل كانت تشبه باتساعها موصلنا اليوم؟  فكل           
الروايات اليت تتكلم عن املوصل يف عهدها ذاك تذكر أن املوصل كانت مدينة صغرية أشبه               

أن هذه النصوص ال تعني موقـع جـامع         فال نوافق الناقد الفاضل يف رأيه       . بقرية منها ببلدة  
هرمثة بالضبط حماوالً إفراز زعمه بأن الفاروق كان يوصي العرب بتجنب سكان املدن الـيت       
يفتحوا خشية أن مييل العرب اىل الترف، ولذا يرجح أن يكون جامع هرمثة بعيداً عن موقع              

 احلالية، ونكرر عليـه أن      القليعات، ولكننا ذكرنا اآلن أن املوصل مل تكن باتساعها موصلنا         
يوسع نطاق خميلته لكي يتصور املدن القدمية كما كانت وكما يصفها املؤرخـون القـدماء               

  .وكلهم يؤكدون أا كانت حصناً جبواره بعض الدور والكنائس
وميكننا أن نتصور بسهولة أن العرب راعوا وصية أمري املؤمنني عمر بأن يسكنوا جنوب              

ن عندما رأوا أن السكنة القدماء كانت منازهلم وكنائسهم يف مشاهلا،           النشز الذي عليه احلص   
  .وبىن هرمثة جامعه حيث حلوا

ونصل اآلن اىل قضية أخرى تتعلق باجلامع املذكور بعد أن أضحى اجلامع األموي، وهي     
قضية وجود سارية رخام كان يف أعالها خصة رخام مثمنة خيرج عليها أنبـوب مـن املـاء        

وشدة فريتفع يف اهلواء قدر القامة كأنه قضيب من البلور معتدل، مث ينعكس             خروج انزعاج   
وجيمع يف هذين اجلامعني القدمي واحلديث وجيمع أيضاً يف جـامع          : (اىل أسفل القبة، اىل قوله    

  ).214ابن جبري ص. (اخل..الربض
 فاملؤلف اعتمد على هذا النص لكي يصف النافورة اليت كانت يف هذا اجلـامع والـيت        

يصفها ابن جبري وصفاً ال يترك جماالً للريب، إالّ أن الناقد يضرب بذلك عرض احلائط فـال          
يريد نافورة وال ماء وال ساقية، فمن أين كان يأيت املاء إذن واىل أين كان ينساب؟ هل كانت 

  .تشربه األرض أم كانت هناك بئر ارتوازية تفور منها املاء فيغيب يف جو األرض ويبيد؟
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كل هذه املخالفة وهذا التهجم؟ بينما نص ابن جبري واضح جلي وأيده يف ذلـك               ملاذا  
فكان على الناقد أن يتوصـل حبكمـة        ) 175 صحيفة   1رحلة ابن بطوطة جزء     (ابن بطوطة   

العقل اىل االستنتاج بأن ال بد للماء اجلاري من ساقية يأيت فيها ويذهب اىل ساقية أخـرى،                 
الدور اليت على قرب هذا اجلامع تشهد أم عندما بنوها          ومما يثبت ذلك أنة مجيع أصحاب       

  .عثروا على آثار ساقية كانت يف األرض ملا حفرت أسسها
إننا ال نعتب على الناقد عدم اطالعه على ذلك ألنه مل يتحقق هذا األمر، لكنـه كـان             

الـشيء  األجدر به أن يعتمد على من كان مبقتضى وظيفته مفتشاً لآلثار القدمية واطلع على           
  .الكثري من ذلك وأعين به املؤلف

فال دخل هلا يف الساقية، وليس هناك من جيهل معىن هذه الكلمـة، ومل     ) جيمع(أما قضية   
  .]1[يستند عليها املؤلف إلثبات وجود ساقية

ذكر املؤلف من بقايا اجلامع مئذنة ال يزال قسم منها باقياً اىل اليوم، أما الناقـد فـال                  
ئذنة من بقايا اجلامع األصلي، ولكن بعدما أثبتناه أعاله من وجود اجلامع            يرضى أن تكون امل   

  .يف القليعات ووجود مئذنة اليوم يف ذلك املوقع كيف يؤل إالّ بأا من بقايا ذلك اجلامع؟
إا من : (على أن املؤلف مل يدع أا املئذنة األصلية اليت بناها هرمثة أو األمويون بل قال           

ومن املعلوم أن اجلامع جدد، وال ميكن أن يبقى طويالً على حالته االوىل، فـاذا  ) بقايا اجلامع 
كانت من بقايا املئذنة األصلية أو من بقايا جتديد تلك املئذنة فالنتيجة واحدة وهي كوا من                

  .بقايا ذلك اجلامع
وإذا كان يف إمكانه أن يقول لنا بالضبط عن هذه املئذنة يف أي سنة بنيت ومـا هـي                   

لتجديدات والترميمات اليت طرأت عليها وتاريخ هذه التجديدات، فإنا نكـون لـه مـن             ا
  . الشاكرين

                                                   
  .انتهاء احللقة الثانية من املقال] 1[
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. لنخرج من املسجد اجلامع ولنعرض مدرسة احلر بن يوسف األموي أو قل مـسجده             
يذكر املؤلف أن احلر بن يوسف األموي ابتىن مدرسة بالقرب من داره املنقوشـة، والناقـد       

 وجود هلا، ويعتمد يف ذلك على أن النص املؤيد لبنـاء املدرسـة ال   يرى أن هذه املدرسة ال    
  .يعترب مصدراً أولياً، ويريد له مصدراً قدمياً أولياً

فهل يا ترى أن املؤلف رأى هذه املدرسة يف نومه؟ أم رأى آثارها شاخصة وقـرأ مـا                  
وهـل ميكـن   . أورده األمري علي الذي يعد من أكرب املؤرخني للعرب وللحضارة اإلسالمية          

القول بأن هذا األمري مل يعتمد يف كالمه عن املدرسة على مصدر تارخيي؟ ال نظـن األمـر                  
كذلك، فاذن استناد األستاذ الصويف كان على ما كتبه األمري علي، وهو مصدر ثقـة، وإن                

  .كنا ال نعرف املصدر األول الذي استند عليه األمري نفسه
ر اإلسالم كانت بالوقت ذاته مدارس يدرس فيها       مث هل جيهل الناقد أن املساجد يف صد       

 حيث كانت الصحابة    rالقرآن الكرمي والشريعة اإلسالمية، وهذا حىت يف عهد رسول اهللا           
تتعلم القرآن يف مسجده، فلم ال تكون مدرسة احلر بن يوسف من هذا القبيل؟ وعهد احلر                 

   .rبن يوسف قريب من زمان اخللفاء الراشدين والنيب 
هب أن البناء املبحوث عنه مل يكن يف أصل وضعه إالّ مسجداً فهل يكون              :  أقول وعليه

األمري علي ارتكب خطأً فاحشاً ال يغتفر اذا أمساه مدرسة؟ ويستند الناقد يف ختطئة املؤلـف                
على أن برهان املؤلف من وجود نقوش على ألواح من املرمر ال ميكن أن يؤخذ برهـانً ألن       

  .ال ميكن أن تبقى هذه األلواح املرمرية زمناً طويالًـ حسب رأي الناقد ـ 
سامح اهللا نقداً كهذا، كيف يتغافل الناقد عن أمر مشهور يف عراقنا وهـو أن متحفنـا         
مملوء بقطع من الرخام من عهد اآلشوريني واملاديني والفرس، وهذه القطع بقيت أجياالً حتت              

ع ذلك فقد حفظت اىل يومنـا هـذا،         حر الشمس وبرد الشتاء وكل العوامل الطبيعية وم       
فكيف ال حتفظ ألواح من عهد أقرب بكثري مما ذكرناه سيما وإا حتت سقيفة بعيـدة عـن                  

  .العوامل الطبيعية القاسية
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أما ما يدعيه الناقد من أن الدار املنقوشة كانت خارج املوصل، ولذا فاملسجد كان أيضاً     
لكن الناقد  . ف أنكر كون املنقوشة كانت خارجها     خارجها، فإنا نؤيده يف ذلك، ومل جند املؤل       

يتصور املوصل يف قدميها كما يراها اليوم، ويظن اا كانت واسـعة حبيـث       _ حفظه اهللا   _ 
ال يا سيدي  إنك خمطيء يف تصورك هذا، إا كانت      . تضم موقع املنقوشة الذي عينه املؤلف     

وإمنـا مسيـت   : (ابه الكامل ما نصهاصغر من هذا بكثري من زمن ابن األثري الذي قال يف كت         
املنقوشة ألا كانت منقوشة بالعاج والرخام والفصوص امللونة وما شاكلها، وكانت عنـد             

أي يف سـنة    _وفيها  : (وقال أيضاً ). 63 ص 5ج) (سوق القتابني والشعارين وسوق األربعاء    
انت بـأزاء   تويف احلر بن يوسف أمري املوصل ودفن يف مقربة قريش باملوصل، وك           _ هـ113

  ).داره املعروفة باملنقوشة
فمن النص املذكور عرفنا أن الدار املنقوشة واملدرسة او املسجد كانتـا عنـد سـوق              
الشعارين، وسوق الشعارين حافظ على امسه حىت يومنا هذا، وموقعه معلـوم، فنطلـب اىل             

ملؤلـف حمقـاً يف     الناقد الفاضل أن يتصور هذه املواقع لريى أين كانت املنقوشة، فإنا نرى ا            
استدالله على موقع املنقوشة، وحيث كانت املنقوشة كان بقر ا املسجد الـذي نـشاهده               

إن احلر بن يوسف دفن يف مقربة قريش اليت هي أزاء داره،            : مث إن النص الثاين يقول    . اليوم
املقـابر  فأين كانت تلك املقربة أيف داخل املدينة أم يف خارجها، وهالّ يعلم حضرة الناقد أن             

  .تكون يف البدء خارج املدن؟
ومن املتواتر تؤيده الرباهني التارخيية أن مقربة قريش كانت يف موقـع جـامع الـنيب                

أى الناقد نقده مبدح املؤلف، وال أظن املؤلف حيتاج . جرجيس احلايل واملقربة اليت يف اتصاله     
ك النقـد املـر والتـهجم    اىل مدح أو توخاه يف وضعه الكتاب، على أن هذا املدح بعد ذل       

. العنيف الذي ال يتفق واحلقيقة أتى كأنه تضاد أو كأنه كالم ال حق حمـق كالمـاً سـابقاً                  
  ).حمايد(
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ذا املقال الذي نشره يف جريدة الـبالغ        ) حمايد( األستاذ سعيد الديوه جي يرد على       
  : وهذا نصه1940سان  ني18/ 1359 ربيع األول 11 واملؤرخ 869املوصلية يف عددها الـ 

على رد رد  
ما نشره أحد املغرمني بتتبع تاريخ املوصل، وقد حـاول          ) الرقيب الغراء (قرأت جبريدة   

هذا أن يظهر مبظهر احملايد كما مسى نفسه، ولكنه كان يغلب على حياده التحامل وحماولـة                
ي أن يـصدر مـن      التمويه وغمط احلقائق وهذا ما ال يتفق والبحث العلمي الرتيه وال ينبغ           

وحبذا لو كان كالمه علمياً نزيهاً خالياً من التحامل، إذ رمبا كان            ). حمايد(شخص يدعي أنه    
يهتدي اىل شيء من احلقيقة، ولكن عدم حياده أوقعه بأغالط بينة ال ختفى على من له إملـام                  

  .بالتاريخ، وهلذا فقد رغبت أن أبين له هذه األخطاء اليت أوهم نفسه بصحتها
إن البحث يف اآلثار العربية اإلسالمية عمل مشكور ولكن         : (قلت يف انتقادي للمؤلف   

إن جهـود   : (وقد رد احملايد على هذا بقوله     ...) هذا يتطلب جهوداً كبرية وتتبعاً متواصالً و      
املؤلف مل تكن قليلة وال ناقصة، ويكفيين برهاناً ما قضاه األستاذ الصويف من الزمن وهو مـا            

وطاف يف أحناء  ... الث سنوات يف دائرة اآلثار حيث كان مفتشاً عن هذه اآلثار و           يقارب الث 
وإين أعتقد أن هذه اجلهود كافية تؤهله للكتابة        .. شىت من املوصل متتبعاً منقباً فاحصاً مدوناً      

  ).يف هذا الصدد
أقول حلضرة احملايد ما عالقة هذا مبا ذكرته أنا؟ هب أن املؤلف قضى ثالث سـنني أو                 
ثالثني سنة يف هذه الوظيفة فهل يكون هذا دليالً قطعياً على أن كتابه علمي وأحباثه دقيقـة؟              
وأين هي آثار هذا التتبع والبحث والتنقيب والتدوين؟ إن هذه اجلهود قد أفرغها املؤلف يف               

للـدكتور  ) (خمطوطات املوصل (كتابه الذي حنن بصدده وهذا الكتاب هو عالة على كتاب           
 لو رفعنا منه ما قاله الدكتور اجلليب فأية قيمة علمية تبقى هلذا الكتاب؟ أقول هذا                إذ) اجلليب

  .وأطلب اجلواب من احملايد
كنا نود أن يشري املنتقد اىل املصادر األخرى اليت يريد أن يطلع عليهـا              : (يقول احملايد 

ن أمهات املـدن  وجوايب له بأن البحث عن آثار مدينة م) املؤلف، لكنه مل بشر اىل شيء منها    
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العربية اإلسالمية ال ميكن أن يستقى من مصادر معدودة، وخاصة يف مثل هذا العصر الـذي    
توفرت فيه الكتب وأصبحت يف متناول كل أحد، إمنا على من أراد التأليف أن يعتمد علـى    

أن أكرب عدد من املصادر لكي يكون حبثه علمياً دقيقاً، على أن املؤلف أمهل كتباً كان عليه                  
يعتمد عليها يف الدرجة االوىل مثل تاريخ املوصل أليب زكريا األزدي، والدولة األتابكيـة يف        

  .املوصل البن األثري، وخمطوطات املوصل للمسيو سيويف
وقد امين احملايد بأين قد خبست قيمة بعض املصادر اليت ذكرها املؤلف مع إنه لو كان                

بأن الكثري من هذه املصادر ال تـصلح أن  : لوجدين قلتيتدبر قويل ملياً ويقرؤه قراءة حمايد       
  .تكون مصادر أولية ملثل هذا البحث فاألخذ منها ال يأيت بنتيجة مقبولة

وكان على الناقد أن يعلـم مـن   .. رغم أن املؤلف أمهل آثار ذات امهية: (يقول احملايد 
صـل ال تـاريخ اجلوامـع    اسم الكتاب أن موضوعه اآلثار واملباين العربية اإلسالمية يف املو         

  ). واملساجد على اإلطالق
وأنا أعجب من هذا احلياد الذي يؤدي اىل اإلام، فمىت قلت أنـا إن هـذا الكتـاب     
مقصور على اجلوامع واملساجد؟ فرجائي من حضرة احملايد أن يعيد قراءة ما قلته ويتأمله ملياً               

  ).حبياد(مث يكتب 
مقام الفتح املوصلي، ومقام الغزالين، وقـرب       : رية منها  أما اآلثار اليت أمهلها املؤلف فكث     

أيب متام، وقرب إبن األثري مؤرخ العرب واملسلمني،  وإذا قال احملايد بأنه ليس هلذه اآلثار قيمة                 
الذي حبث عنه املؤلـف؟ فكمـا      ) جلامع جماهد الدين  (أثرية، فأقول له ما هي القيمة األثرية        

  .ب عن هذه اآلثار كذلككتب عنه املؤلف كان عليه أن يكت
املنـشور يف   ) األب رمحاين (فقد أحالين احملايد على مقال      ) منهل األولياء (أما عن كتاب    

وأقول حلضرة احملايد بأن كالم األب رمحاين عن هذا الكتاب ليس له قيمة             ) النضال(جريدة  
لكتاب إمنـا  علمية، ألين أرجح با أكاد أجزم بأن األب رمحاين كتب هذا وهو مل يطلع على ا         

لوجـد أن  ) منهل األولياء(استنتج ذلك من اسم الكتاب، ألنه لو كلف نفسه قليالً وتصفح     
مؤلفه تكلم يف الثلث األول عن تاريخ املوصل منذ الفتح العريب حىت عصر املؤلـف، وفيـه     
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. عنها) احلاج حسني باشا اجلليلي   (ودفاع  ) طهماسب(فصل ممتع عن حصار املوصل من قبل        
لث الثاين ترجم املؤلف من اشتهر من املواصلة حىت عصره، ويف الثلث األخري تكلـم    ويف الث 

  .عن األنبياء واألولياء، وبعد أن ترجم هلم ذكر مقامام ووصفها
أفبعد كل هذا نوافق األب رمحاين بأن هذا الكتاب هو كتاب ديين؟ وإذا وافقناه علـى           

ألن مؤلفه مسـاه تـاريخ   . ب ديين كذلككتا) تاريخ الطربي(قوله هذا جيب إذن أن يكون       
املشهور خاليـاً مـن كـل شـيء إالَ          ) األغاين(، وجيب أن يكون كتاب      )الرسل وامللوك (
، هذا ما يفهم من استنتاج الدكتور يف الفلسفة         )األغاين(العربية ألن مؤلفه مساه     ) األصوات(

  .األب رمحاين عن كتاب منهل األولياء
لى ما ينتقد به الناقد مؤلف الكتاب خبصوص أصـل منـشأ   لنأت اآلن ع: (يقول احملايد 

، وأنـا أذكـر     )مدينة املوصل إذ زعم أن املؤلف استند على روايات مشوشة غري متجانسة           
إن : للمحايد بأين مل أقل هذا، وعليه أن يرجع اىل نقدي ليتأكد صحة قـويل، وإمنـا قلـت     

ها من تاريخ املوصل للصائغ، وقلت      املؤلف مل يتكلم عن منشأ املوصل إالّ بضعة أسطر اقتبس         
كذلك إن املؤلف ملا تكلم عن تأسيس املوصل أتى بروايات مشوشة غري متجانسة، ويظهـر          
أن احملايد ال يفرق بني املنشأ والتأسيس فتراه خيلط بينهما وينتقد فال يكون لكالمـه قيمـة                 

  .علمية
القدمية مهما كانت ليكـون  إن مؤلف التاريخ عليه أن يورد كل اآلراء       : (ويقول احملايد 

  ).حبثه علمياً حبتاً مث يذكر رأيه أو تفضيله رأياً على آخر، وهذا ما صنعه املؤلف
وأقول حلضرة احملايد إن هذه الطريقة ملن يكتب الدات عن موضوع حمدود، ال ملـن               
يكتب ما يقل عن مائة صفحة عن آثار دورين كانا من أهم وأزهر العصور اليت مرت علـى        

ملوصل مث بعد هذا أطلب منه أن يذكر يل ما علقه املؤلف على هذه الروايات وما أبداه من                  ا
  .التحقيقات يف شأا وأطلب من احملايد نفسه أن حياول هو نفسه أن يوفق بني هذه الروايات

وإن التخطيط  : (.. ويريد احملايد أن يوفق بني روايتني متضاربتني ذكرمها املؤلف فيقول         
ص وهو هرمثة بن عرفجة والبناء والتوسيع حصل علـى عهـد حممـد بـن            جرى من شخ  
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وعلى قوله هذا فان هرمثة خطط املوصل وبقيت ما يقارب املائة سنة بال عمـارة               ..) مروان
هذا ما أراد أن يدافع به احملايد، ولكنه مل         . حىت جاء مروان بن حممد فباشر يف البناء ووسعها        

 احملايد إذن أين سكن العرب بعد الفتح؟ وأين كان جـامع       يوفق يف مغالطته هذه، وأنا أسأل     
أن املوصل اتـسعت وكثـر      ) 6 و 5ص(هرمثة ودار اإلمارة؟ واملؤلف نفسه يذكر يف كتابه         

  .عمراا يف زمن الراشدين فرجائي من احملايد أن يوفق بني قول املؤلف وقوله
املوصل وهـذا ال    إن املؤرخني ذكروا أن هرمثة خطط املوصل، ومعىن خطط أي حدد            

فإنه أول من احلق املوصل باألمـصار العظـام   ) مروان بن حممد  (يعين انه مل ينب ا شيئاً، أما        
  ).سعيد الديوه جي. (وجعل هلا ديواناً مستقالً، هذا ما قاله املؤرخون عن هرمثة وعن مروان


  .لألب القس رمحاين] 1[نقد وتقريض كتاب اآلثار واملباين العربية اإلسالمية يف املوصل

هذا الكتاب هو أول كتاب يف نوعه، ألن هذه املباين اليت منر ا كل يوم ونراها ترتفع                 
مبناراا وقببها نكاد ال نعرف عنها إالّ الرتر القليل، مستنداً أغلبه على ما ينقله هذا وذاك يف                 

  .روايات مشوشة غري مرتبط بعضها ببعض
    على درس فعاهلا وآثارها، وقاس أبعادهـا بالـضبط،         فيشكر أمحد الصويف الذي أكب 

  .وأخذ صورها الشمسية ووصفها وصفاً دقيقاً علمياً
وهذه الطريقة هي الطريقة العلمية العصرية اليت عليها يعتمد األوربيون يف مباحثهم عن             
اآلثار القدمية واليت يسلكها علماؤهم عندما يريدون أن يستقصوا آثار معهد قـدمي، فقـد               

فرنـسا  (أت كتباً مجة من هذا القبيل عن اآلثار اليونانية يف أثينا والرومانية يف روما وغاليا              قر
  ).احلالية

                                                   
ة كما نوه يف مقاالت الكتاب ويف فترة األربعينات ومل أعثر علـى             نشرت يف جريدة النضال املوصلي    ] 1[

  .الصحيفة املذكورة
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ولذا ال يسعنا إالّ أن نشكر األستاذ امحد الصويف على جهوده يف هذا املضمار الـذي                
فكم من معهـد قـدمي يف       . فتحه للباحثني عن هذه اآلثار، وان نقدر مساعيه يف هذا الباب          

بائنا ملست آثاره أو كادت أخرجه املؤلف من قربه، وأحياه أمامنا ودلّنا علـى مركـزه                حد
  .والتطورات اليت طرأت عليه على ممر السنني وخمتلف اإلحتالالت اليت انتابت املوصل

أن ) وقد تصفحت الكتاب مليـاً    (أما غاية املؤلف وهدفه األول فلم ميكن على ما أظن           
عن املوصل، أجل إنه نظراً ملوضوعه اضطر احياناً أن يعطينـا حملـة             يكتب لنا تارخياً مفصالً     

تارخيية عن املوصل يف العصر الفالين أو الفالين، ولكنه مل يدع أبداً أنـه سـيتحفنا بتـاريخ     
مفصل عن املوصل، وأظنه لو شاء ذلك ملا كان قاصراً، ملا قد حصله من املعلومات التارخيية،                

ستخدمته حكومتنا الرشيدة يف دائرة اآلثار القدمية فجال يف أطراف          وما أضاف إليه أثناء ما ا     
  ...املوصل جوالت علمية وحبث مباحث دقيقة عن كل أثر من آثارها

ومما يزيد شكراننا لألستاذ املذكور اهتمامه اخلاص بالوجهة العربية يف املوصل، فانه ترك           
 غري العربية، فقد كتبوا فيها كثرياً، أما      لغريه من األوربيني أو غري األوربيني البحث عن اآلثار        

على أنه مع كل ذلـك      . هو فقد وجه أفكاره وسعيه اىل اآلثار العربية اليت قلما ذكرها غريه           
لك يكتف بالتدقيق عن اآلثار يف معاهدها لكنه نقب عن الكتب اليت ذكرا واملؤلفني الذين               

زار مكاتب عديدة زيارات طويلـة،      ويظهر من كتابه أنه     . أتوا على شيء من هذه املباحث     
  .واكب على قراءة كل كتاب له متاس مع البحث الذي يريد أن يوضحه يف كتابه

تبلغ _ كما يصنع املنقبون العلماء   _ وهذه املصادر اليت سردها املؤلف يف مقدمة كتابه         
املوصل الستة والعشرين مصدراً، وكلها مصادر تارخيية جليلة مثل ابن األثري الذي عاش يف              

واطلع على كل آثارها ودوا بتدقيق، فال ميكننا ان نطلب من املؤلف أن يأتينا بأحسن مـن   
  .هذه املصادر سيما وأن اآلثار اليت يكلمنا عنها هي اليت تتكلم عن نفسها

اإلنتـصار  (و  ) منـهل األوليـاء   : (ومن مجلة املصادر اليت اعتمد عليها املؤلف كتابان       
ن أعرف ما حيوي هذان الكتابان من مباحث هلا عالقة مبا كتبه املؤلف             وقد أردت أ  ) لألولياء

ترمجة من هو   (من اآلثار العربية اإلسالمية يف املوصل، فوجدت األول منهما غرضه األصلي            
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مدفون يف املوصل وجوارها من األنبياء واألئمة واملشائخ والعلماء، ويتقدم ذلك معلومـات             
فلم تكن أول غاية صاحب هذا الكتـاب أن  ) اهري علمائهاعن املوصل وتارخيها وتراجم مش    

يذكر اآلثار اليت هي جل غاية األستاذ الصويف، فالصويف يف واد وصاحب منهل األولياء يف                
  .واد

فرتب على مخسة عشر باباً منها مباحث دينية ال غري،        ) اإلنتصار لألولياء (أما الثاين وهو    
يف حقوق املسلم واألقـارب  : (ة وأخالقية، مثالً  والقسم اآلخر يبحث مسائل شرعية وصوفي     

فـأين اآلثـار    ..) والرحم والوالدين والولد واململوك واألخوة والصحة والزوجة والزوج       
ومع ذلك فاألستاذ الصويف مل يغمط هذين املؤلفني بقدر ما هلما متاس        .  التارخيية من األحباث؟  

  . كان له عالقة مبوضوعهمبوضوعه ولذا ذكرمها بني املصادر، وروى عنهما ما
للـدكتور العـامل   ) خمطوطات املوصـل  (بقي أن نلمح اىل املصدر احلديث وهو كتاب         

اجلليب، أن األستاذ الصويف اعتمد يف عدة مباحث على هذا الكتاب من الوجهـة التارخييـة           
د نظراً اىل ما للمؤلف املدقق الدكتور اجلليب من مكانة علمية يف الشرق وحىت يف الغرب عن               

املستشرقني، فاألخذ من مصدر كهذا ال يكسب الكتاب إالّ فخراً، ويكسوه صبغة علميـة              
أما هذا الكتاب مقتصر عن حبث لآلثار، فال أظن مؤلفه العامل يقبل ذلـك ألن امسـه                 . متينة

ظاهر ومباحثه بينة، فهو أوسع من أن ينحصر يف اآلثار العربية اإلسالمية، وعليه نرى أن هذا         
على أننا ال نريد أن مندح . غم ما قيل أو سيقال هو األول يف نوعه من وجهة اآلثار      الكتاب ر 

الكتاب مدحاً أعمى ال مييز الغث والسمني، فان هناك نواقص يقر ا املؤلف نفسه، ومنها ما             
مل يكن يف اإلمكان تالفيها نظراً اىل قلة الوسائط ونزر املكاتب عندنا اليت حتـوي مباحـث                 

  .ثار العربية باملوصلمتعلقة باآل
أجل كنا نود أن يكون كالمه عن بعض املباين أوضح ووصفه أدق، ولكن ال ننسى أنه                
أول من قام ذه املباحث ومل يكن لديه مساعد لكي يستطيع أن يعتمد عليه يف كـثري مـن                  

ـ                ن األوصاف، وال ميكنه أزاء أثر باٍل أو على وشك البالء أن يكلمنا بالتفصيل والتدقيق ع
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أصله وشكله األول، وما طرأ عليه من تبديل، فكل ذلك حيتاج اىل كتب قدمية تذكر هـذا                 
  .األثر يف أطواره املختلفة قبل أن يصل اىل احلالة احلاضرة

إنين عندما باشرت يف قراءة هذا الكتاب مل أمتكن من الوقوف حىت أتيـت              : احلق يقال 
فرييد أن يرى خامتة عقدا فهو ال يقـف  على آخره شأين يف ذلك شأن من يقرأ رواية ملذة      

  . يف قراءته
ال شك أن املؤلف سوف يصلح كثرياً من هذه النواقص يف طبعته الثانية اليت أمتـىن أن                 
تأيت سريعاً إذ إين على يقني من أن هذه الطبعة األوىل ستنفذ قريباً، كيف ال وحنن وسط هذه                  

اضيها، فمن له رغبة يف معرفة آثار مدينة يتقبـل  اآلثار وال يروق لنا إالّ أن نعرف شيئاً عن م        
  ).األب رمحاين دكتور يف الفلسفة. (اىل قراءة هذا السفر الثمني

  


وقد كتبت أنا أيضاً على الكتاب املذكور مخس مقارت نشرا يف جريدة الرقيب، وبدأ              
  : التايل بالعنوان203، العدد 1940 أيار 13/ 1359 ربيع الثاين سنة 6النشر يف 

  ).كتاب املباين واآلثار اإلسالمية يف املوصل وما دار حوله من نقد وتقريظ(
ظهر حديثاً يف عامل املطبوعات كتاب قيم كبري النفع يف اآلثار العربية اإلسالمية املوصلية              
حلضرة صديقنا املفضال السيد امحد الصويف مدرس التاريخ يف املدرسة املتوسطة الشرقية يف             

وقد شغل هـذا الكتـاب   ). اآلثار واملباين العربية اإلسالمية يف املوصل(بـ :  عنونه املوصل،
حيزاً كبرياً، وسد فراغاً بعيد املدى من هذه الناحية التارخيية األثرية كنا نود منذ أمد رؤيـة                 

  .وآثارها) املوصل(كتاب مثله يف بابه نظراً حلاجتنا املاسة اىل اإلطالع على تاريخ بلدتنا 
كتاب ال حيتاج اىل تقدمي اىل قرائه وال اىل تعريفهم مبؤلفه الفاضل، فالكتاب نفـسه               وال

أعظم شاهد ناطق بفضل مؤلفه، وأكرب دليل على ما بذله فيه من متاعب ومشاق عاناهـا يف        
حتري هاتيك اآلثار يف أخذ صورها الشمسية ويف قراءة املنطمس من آثـار كتاباـا، ويف                
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ون الكتب التارخيية املعتربة عما جاء يف صحائفها عن اآلثار اإلسالمية     البحث والتنقيب يف بط   
  .ما يشهد حلضرته أنه أقام صرح كتابه بألقابه، شكر اهللا سعيه ووفقه خلدمة العلم. املوصلية

: وقد نقد هذا الكتاب وقرظه على صفحات اجلرائد احمللية كلّ من السيدين الفاضـلني    
األب رمحاين، أما األول فقد ناقش بعض عبارات الكتـاب          السيد سعيد الديوه جي والقس      

العبارة تلو األخرى بكل صراحة، وأما الثاين فقد نقده _ مما رآها تستحق املناقشة على رأيه   _
  .وقرظه بصورة جمملة

وقد رد على األستاذ الديوه جي أحد أفاضل الكتاب يف جريدة الرقيب املوصلية الغراء              
ت أنا وكثري من املعجبني ذا الكتاب النفيس نقرأ بتدبر وإمعان كل            وقد كن ). حمايد(بتوقيع  

وقد رغبت أنا أيضاً يف أن أساهم يف الكالم عن الكتاب كما . ما يدور حوله من نقد وتقريظ 
ألن . تكلم عنه هؤالء األفاضل، وأن أبدي رأيي فيما قيل فيه سواء كان القول له أو عليـه                

 صاحبه واحترامي آلراء الناقدين الفاضلني واحملايد احملترم،        إعجايب بالكتاب، وتقديري فضل   
إذ النقد كما هـو  _كل ذلك ال مينعين من إظهار ما أكنه من رأي يوافق أو خيالف ما ارتأوه   

مىت كان لوجه العلم أو كان كشفاً للقناع عن وجه احلق واحلقيقة كان مطلوباً بـل    _ معلوم
  : إن نقد الكتاب دليل على أمهيته، فأقول:مفيداً، على أن كثرياً ما قد قيل


إن البحث يف اآلثار العربية يتطلب جهـوداً كـبرية        : (قال األستاذ الديوه جي يف نقده     

  ).ومصادر متعددة ولكن األستاذ الصويف اقتصر يف حبثه على أربعة وعشرين مصدراً
ته، وجدا قد بلغت ستة وعشرين مـصدراً،      ولدى مراجعة املصادر اليت استقلها حضر     

ذكر املؤلف منها أربعة وعشرين مصدراً وترك مصدرين اثنني أحـدمها مـروج الـذهب               
للمسعودي وثانيهما الغيث املنسجم يف شرح المية العجم لصالح الدين بن أيبك الصفدي،             

 الناقـد أن هـذه   مل أدر هل املؤلف والناقد أغالمها أم تغافالمها؟ وعلى كل أال يرى حضرة         
الستة والعشرين مصدراً كافية ملثل هذا الكتاب الذي حيتوي مثانية عشر أثراً، والذي أغناه               
  .مؤلفه بأحباثه وتتبعاته اخلاصة وبرسومه ونقوشه وكتاباته األثرية عن كثرة املصادر والنقول؟
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أغفلـها، وهـي    إن املؤلف قد    ) احملايد(أما الكتب الثالثة اليت قال الناقد يف رده على          
تاريخ األتابكة البن األثري، وخمطوطات املوصل للمسيو سيويف، وتاريخ أيب زكريـا األزدي،    
فالذي أظنه أنه جيوز أن يكون املؤلف قد اكتفى مبا نقله من املصادر، ومل يشأ أن يصدر كتابه       

ضاً أن تاريخ   أكرب حجماً مما هو عليه اآلن، لذلك مل يبحث عنها لينقل منها، على أننا نظن أي               
فاستغىن بالكامل عنه، وأن الكتـابني اآلخـرين غـري          ) كامله(األتابكة قد أدجمه مؤلفه يف      

والناقد الفاضل مل يشر اىل حمال وجـود        . مطبوعني لذلك مل يتيسر للمؤلف اإلطالع عليهما      
  .هذه الكتب الثالثة

كما أن الكـثري  : (ومما يستلفت النظر قول حضرته أيضاً بعد أن استقل مصادر الكتاب      
من هذه املصادر ال ميكن أن تكون مصادر أولية ملثل هذا البحث فاألخذ منها ال يأيت بنتيجة                 

قال هذا مع أن أكثر مصادر الكتاب منقول عن ثقات املـؤرخني الـذين عـاش                ). مطلوبة
 أكثرهم يف العصر العباسي أو بعده بقليل، واألخذ بأقوال أمثال هؤالء الثقات مصادر أولية             

فاذا كان ابن األثري الذي عاش يف املوصل، وابن جبري وابـن بطوطـة              . للكتاب بدون ريبة  
اللذان شاهداها بنفسيهما، وابن خلدون واحلموي واملسعودي وابن خلكان الذين عاشوا يف        
العصر العباسي وشاهدوا آثاره وآثار األمويني، وذلك لقرب عهدهم منـها، ال ميكـن أن               

أولية للكتاب واألخذ عنهم ال يأيت بنتيجة مطلوبة فمن هم املؤرخـون      تكون أقواهلم مصادر    
  .الذين جيب على املؤلف أن يأخذ بأقواهلم ويعتمد على آرائهم؟

نعم، انا ال أنكر أن بعض مصادر الكتاب مؤلفة حديثاً ولكن الكتب احلديثة التأليف إذا      
لياً كانت نقوهلـا معتـربة، وال   نقلت بأمانة من أقوال املؤرخني ما يصح أن يكون مصدراً أو     

  :يضرها حداثتها، إذ الشاعر يقول
  قُلْ ِلمن ال يـرى اَألواِخـر شـيئاً        

  
ــديثاً كَــانَ ح ـــمالقَدي ِإنَّ ذَاك  

  

  ويرى ِلألواِئِل التقْــــــديما     
  

  وسيبــقَى هذَا احلَديثُ قَديمــا    
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كتـاب املبـاين واآلثـار      _وهذا الكتـاب    : (د أيضاً   ويقول الناقد يف رده على احملاي     
للدكتور اجلليب، إذ لو رفعنا منه ما قاله     ) خمطوطات املوصل (هو عالة على كتاب     _ اإلسالمية

  ).أقول هذا وأطلب اجلواب من احملايد. الدكتور اجلليب فأي قيمة علمية تبقى للكتاب؟
حضرته، هل قال هذا وهو يعتقده؟ وهل      إنين أناشد   ): بالنيابة عن احملايد طبعاً   (واجلواب  

مث أليس ما نقله املؤلف من خمطوطات املوصل        . كتب هذه وهو مطمئن واثق بصحة ما كتبه؟       
وهـل  . ال يبلغ أكثر من أربع أو مخس صفحات من كتاب اآلثار؟ فكيف أصبح عالة عليه؟              

خمطوطـات  (ب  إن مجيع مصادر الكتاب ليس هلا قيمة علمية إالّ مصدراً واحداً، وهو كتـا             
مث إن هذه النقوش والكتابات والرسوم األثرية املوجودة يف الكتاب واليت هي من             . ؟)املوصل

  .أكرب املستندات التارخيية واملرجع املهم للمؤرخني كلها ليس هلا قيمة علمية يف نظره؟
  .]1[أرجو من حضرته اإلجابة على هذا كما قد طلب هو اإلجابة من احملايد

  ) غري األستاذ الصويف يف موضوع كتابه؟هل من ألّف(
، )ولسوء احلظ ليس للموصل مؤلف خاص ا يدلنا على آثارها         : (يقول األستاذ املؤلف  

وإن هذا الكتاب ليس بأول كتاب يتناول اآلثـار العربيـة يف   : (ويقول األستاذ الديوه جي   
  ).املوصل

وضـوع آثـار املوصـل      وإننا نعتقد أن املؤلف إمنا نفى وجود كتاب ككتابه خاص مب          
ومبانيها وإالّ فهو ال جيحد البتة وجود كتب تبحث يف هذه اآلثار عرضاً، وكيـف ينكرهـا        

لذا شرعت جبمع : (وهو قد نقل عنها وعددها يف مصادر كتابه؟ وهاهو يصرح بذلك ويقول       
). شتات ما صادفته من األخبار املدونة يف بطون الكتب عن املباين العربيـة اإلسـالمية اخل               

إن املتقدمني قد ألفوا كتباَ يف      : (وعليه ال ترد عليه عبارة الناقد املارة الذكر، وال قوله بعدها          
  .ألم مل يؤلفوا يف اآلثار اإلسالمية العربية املوصلية كتباً خاصة ا) هذا

                                                   
  .انتهاء احللقة األوىل من املقال  ]1[
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 منهل األولياء (و  ) اإلنتصار لألولياء األخيار  (وأما الكتابان اللذان أوردمها الناقد، ومها       
اللذان جاء فيهما شيء قليل عن اآلثار العربية        ) ومورد األصفياء يف سادات املوصل احلدباء     

املوصلية عرضاً، مستدالً ما على وجود كتب يف آثار املوصل، فمما ال نوافق حضرته على               
  :إيرادمها، ألما يردان لو كان أمسامها كما يلي

  . ة واآلثاراإلنتصار ملا يف املوصل من املباين اإلسالمي .1
 .منهل األولياء يف مباين وآثار املوصل احلدباء .2

 
إن كتاب منهل األولياء يبحـث يف الثلـث         : (ومالنا نذهب اىل هذا؟ واألستاذ الناقد يقول      

األول عن املوصل منذ الفتح، ويف الثلث الثاين عن تراجم من اشتهر مـن املوصـليني، ويف                
وهذا اعتراف منـه    ) بعد أن ترجم هلم ذكر مقامام     الثلث  الثالث عن األنبياء واألولياء، و      

باحلقيقة اجلاهرة، وهي أن ما جاء يف منهل األولياء من وصف املقامات كان قليالً جداً ساقه                
مؤلفه العمري يف تراجم األنبياء واألولياء  عرضاً ال أن كتابه مؤلف يف اآلثـار اإلسـالمية                 

ول إن كل كتاب جاء فيه ذكـر أثـر إسـالمي          العربية يف املوصل، مث هل يسوغ لنا أن نق        
إنه مؤلف يف اآلثار اإلسالمية العربية املوصلية؟ وكيف يسوغ لنـا هـذا؟             : موصلي عرضاً 

وليس من املعقول أن يضع املؤلفون لكتبهم أمساء        ، )الكتاب يعرف من عنوانه   : ( واملثل يقول 
  .ال تدل على مسمياا

يف جريدة الرقيب الغراء    ) احملايد(كتب رده على    ومن الغريب أن األستاذ الناقد عندما       
أصر على ورود منهل األولياء على عبارة األستاذ الصويف وتناسى كتاب اإلنتـصار الـذي         

واألغرب من هذا أن حضرته قد اعترب نفي األستاذ املؤلـف           . أورده يف نقده فلم ينتصر له     
منـهل  (في هذين الكتابني    وجود كتاب خاص مبوضوع كتابه إنكاراً من املؤلف لفضل مؤل         

وقد استغرب من األستاذ املؤلف هذا اإلنكار املزعوم فاستفهم استفهاماً          ) األولياء واإلنتصار 
فكيف أنكر فـضل هـذين املـؤلفني        : (إنكارياً يدل على شدة تأثره من هذا اإلنكار فقال        

  ).الفاضلني؟
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العكس إنـه اعتـرف   أما أنا فال أدري، مىت وأين وكيف، أنكر املؤلف فضلهما، بل ب       
  .بفضلهما باقتباسه من أقواهلما وبعده كتابيهما يف مصادر كتابه

وقد يعد مستحسناً أن أستطرد البحث فأخرج عن املوضوع قليالً ألنوه بذكر اسـم              
مؤلف كتاب اإلنتصار الذي مل يذكر األستاذ الصويف امسه، وكان األوىل به ذكره، ليطمـئن           

ناحية وليعلم هو وغريه أن هذين املؤلفني الفاضلني ال جيرأ أحد على        األستاذ الناقد من هذه ال    
  :إنكار فضلهما فأقول

إن مؤلف كتاب اإلنتصار، هو العالمة الشيخ يوسف بن املال عبد اجلليـل املوصـلي               
الكردي أحد املشائخ القادرية يف املوصل، له عدة مؤلفات منها، منهل اإلستشفا بأحاديـث            

نتصار هذا، وغريمها، وهو أخو الشيخ اجلليل والعالمة الكبري مؤلـف           املصطفى، وكتاب اإل  
كتاب تذكرة األلباب ونصيحة األحباب احلاج حممود بن املال عبـد اجلليـل املـدفون يف                

  . باملوصل). العبد الصاحل: عبدو خوب وهي كلمة فارسية ترمجتها(مسجده يف حملة 
  

  
  

  2007الرخامة على باب املسجد سنة 
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شيخ حممود هذا قد أخذ الطريقة القادرية حضرة الشيخ السيد نور الدين بـن              وعن ال 
وترمجة احلاج حممود هذا . السيد عبد اجلبار الربفكي الكبري شيخ املشائخ القادرية يف املوصل        

مذكورة يف شرح قصيدة تلميذه الشيخ نور الدين املشار إليه آنفاً اليت نظمها يف أمساء رجال            
 والـيت   ]1[ة وأرسلها ملريده حممد أفندي كاتب ديوان اإلنشاء يف املوصـل          السلسلة القادري 

  :مطلعها
  محمد أَفَندي هاك نظْمـاً مسلْـسال      

  
  َألسمِا أَقْماٍر سمـــوا فُلَك العال  

وشرح هذه القصيدة كتاب خمطوط نفيس لعالمة املوصل يف عصره املؤلـف الكـبري              
  .ملوصلي تغمدهم اهللا مجيعاً برمحتهالشيخ احلسن احلبار ا

 وأما مؤلف منهل األولياء العالمة املؤلف الشيخ حممد         ]2[هذا هو مؤلف كتاب اإلنتصار    
أمني بن خري اهللا العمري اخلطيب املوصلي، فهو اشهر من أن يذكر، وأعرف من أن يعرف،                

كار فضل هذين املؤلفني    وعليه فأنا أعظم وأشد إنكاراً من املؤلف الصويف نفسه يف إنكاره إن           
  .الفاضلني

  )ما قيل يف منشأ املوصل وتأسيسها(
ومما يؤخذ عليه أنه مل يذكر عن أول منـشأ املوصـل إالّ بـضعة        : (وقال حضرة الناقد  

وحضرته يعلم أن الكتاب مؤلف يف آثار املوصل ال يف تارخيها العام، وما كتبه املؤلف            ) أسطر
ناسبة والعالقة، فاذا أردنا من املؤلف أن يكتب لنا كتابة مطولة  عن غري اآلثار إمنا دعته إليه امل      

عن كل ما تدعوه املناسبة اىل ذكره خلرج بالكتاب عن موضوعه أو ألصبح الكـالم عـن                 
  .اآلثار العربية قليالً بالنسبة اىل ما تقتضيه املناسبة من كثرة األحباث

                                                   
 7؛ امحد، سامل، فهرس خمطوطات اوقاف املوصل ج2 اهلامش رقم 110انظر كتابنا تراجم القراء ص] 1[

  .251ص
  .112ـ107للمزيد انظر كتابنا تراجم القراء ص] 2[
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وصل ذكر عدة روايات مـشوشة     إن املؤلف ملا تكلم عن تأسيس مدينة امل       : (وقال أيضاً 
غري متجانسة ال عالقة هلا بالتأسيس، منها ما يتعلق بالفتح، وأخرى فيما كانت تدفعه زمـن                

فان هذه الروايات لـيس هلـا       : (اىل أن قال  ..) املعتصم، وثالثة عن سبب تسميتها باملوصل     
  ).عالقة بالتأسيس مطلقاً

 املوصل وأسس بنياا وسـكنها هـم        أما ما يتعلق بالفتح، فانه ذكر أن أول من خطط         
وأما سبب  . العرب الفاحتون، وال شك أن ذكر املؤسسني الفاحتني ضروري يف باب التأسيس           

التسمية، فنرى ذكره ضرورياً يف باب التأسيس أيضاً، ألنه ماذا يريد من املؤلف؟ أيريده أن               
ه؟ أليس من الضروري    وال يريد أن يذكر امسها؟ وإن أباح له ذكر        ) املوصل(يذكر املؤسسة   

وأما ما كانت تدفعه من اخلراج أيام املعتصم واملتوكـل          . ذكر سبب تسميتها مبا مسيت به؟     
كدليل على زيادة اتساعها يف عهدمها، ألن كثرة اخلراج دليـل علـى كثـرة العمـران                 

  .واالتساع
 فهل ذكر اتساع مؤسسة ما، واالستدالل على كثرة عمراا بكثرة ما جيـىب منـها ال               

عالقة له بتلكم املؤسسة اليت طفق املؤلف يشرح لنا أحواهلا منذ بدء تأسيسها وختطيطها اىل               
  .]1[أيام ازدهارها بسعة عمراا وكثرة جبايتها؟

وذكر املؤلف أن هرمثة أول من اختط مدينة املوصـل، ولكنـه            {: ويقول الناقد أيضاً  
إن مدينة املوصل بناها حممد بن      : (نأعقب هذه الرواية برواية أخرى نقلها عن خمتصر البلدا        

  .}وإنه ذا نقض قوله األول..) مروان
مل يقلها املؤلف، ليكون قوله ) الناقض واملنقوض على رأي الناقد    (احلق إن هذين القولني     

األول منقوضاً بقوله الثاين، ولكنهما عبارتان نقلهما، االوىل عن كتاب البلدان، والثانية عن             
إن : (مها على هذا روايتان ال أرامها متناقضتني، ألن الرواية االوىل تقـول           خمتصر البلدان، و  

ويؤيدها ما جاء يف فتوح البلـدان       ) هرمثة أول من خطط املوصل ومصرها واسكنها العرب       

                                                   
 .انتهاء احللقة الثانية من املقال] 1[



 181

الـذي كـان وايل   (والرواية الثانية ناطقة بأن حممد بن مروان  . 328 وص 327للبالذري ص 
قد بناها أي وسع بنياا بعـد أن  ) ان أيام أخيه عبد امللك  املوصل واجلزيرة وارمينية وأذربيج   

أسسها وبىن فيها هرمثة، وصاحب هذه الرواية مل يقل إن حممداً أول من خططها ومـصرها،                
  .بينهما_ بعد أن شرحنا ما فهمناه من هاتني الروايتني _ فأي تناقض 

كثري من املؤرخني، ولكنه    والناقد نفسه قد اعترف يف نقده أن الرواية الثانية قد ذكرها            
إا حمرفة عن عبارة مغلوطة ذكرها كثري من املؤرخني، وهي إن الذي احلق املوصـل    : (يقول

قال هذا القول غـري معـزو اىل     ). باألمصار العظيمة هو مروان بن حممد ال حممد بن مروان         
.  الكثريين أحـداً   ومل يذكر لنا ِمن هؤالء    ) كثري من املؤرخني  (مصدر تارخيي، وإمنا عزاه اىل      

وحنن ال نعلم أحداً قال بذلك منهم على كثرم على قول األستاذ الناقـد إالّ احلمـوي يف              
أي أن حممداً هو    _ إن األمر بالعكس    : معجم البلدان، ولكن كيف حبضرة األستاذ، لو قيل       

 ال وإن التحريف إمنا جرى على عبارة يـاقوت    _ الذي أحلقها باألمصار العظيمة، ال مروان       
ألننا مل مؤرخاً عدا ياقوت ذكر ملروان بناية يف املوصل          _ على رواية صاحب خمتصر البلدان      

إالّ قصره الذي شيده على دجلة، واجلسر الذي أقامه عليه، ولكن، ال، جيب علينا ها هنا أن              
قيقة خدمة للتاريخ وحباً باحل   _نتريث ألن األستاذ الناقد مل يلق كالمه هذا جزافاً، والبد أنه            

سيفيدنا باإلطالع على ما سيذكره لنا من نصوص هؤالء املؤرخني الكـثريين يف           _ املعشوقة  
  .هذا الشأن

ونشاهد مثل هذا اإلرتباك يف فتح املوصل، فان املؤلف مل          : (مث اعقب الناقد ذلك بقوله    
ملوثوق مع أن ذكر الروايات ا    ..)يعتمد على الروايات املوثوق ا ويقتصر عليها يف حبثه اخل           

ا مع إغفال غريها من الروايات ليس مبحتم على أرباب التأليف، واإلختالف بني املؤرخني              
يف فتح املوصل ويف أمساء فاحتيها وتعيني زمن الفتح كثري أورده الفاضـل القـس سـليمان               

على أن ذكر الروايات املتعددة ال خيلو       . وبين أسبابه ) 59 ص 1ج(الصائغ يف تاريخ املوصل     
ائدة، ألا تفيد القاريء توسعاً يف املوضع وحتيطه علماً بكل ما قيل فيه من غث ومسني،                من ف 

وهذه الكتب التارخيية والدينية وغريها طافحة مبختلف الروايات واألقـوال، ودعـوى أن             
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طريقة ذكر اآلراء املختلفة يف حبث تارخيي خاص مبن يكتب الدات عن موضـوع واحـد     
دعوى ال اعلم هلا برهاناً وال دليالً، كما إنين ال أعلم من اشترط             _ ردهكما قال الناقد يف     _

هذا الشرط على املؤلفني، هذا الشرط الذي كله حرج وحجر على املؤلفني األفاضل وعلى              
يف حبث تارخيي على    _ كما فعل املؤلف  _ أقالمهم، مث من الذي حرم ذكر روايتني أو ثالث          

ألرباب األسفار املطولة؟ احلق، إن هذا تشريع جائر غـري          مؤلفي الكتب املختصرة وأباحها     
إن أول قبيلة عربية سكنت املوصـل  : (مرغوب فيه، وأنكر األستاذ الناقد على املؤلف بقوله       

  ...).إمنا سكنتها أوالًك األزد وطيء وكندة اخل: (، وقال)هي اخلزرج
ل واسـتعمل ذاكرتـه    وحنن ال نرى وجهاً هلذا اإلنكار، إذ لو تأمل حضرته بعض التأم           

قليالً لرأى أنه أيد املؤلف بقوله هذا، وأثبت صحة مدعاه، ذلك ألن القبيلة اخلزرجية هـي                
راجـع تـاريخ    (فخذ من بطون األزد الذين قال عنهم حضرته إم أول من سكن املوصل              

نزحت من اليمن قبائل قحطانية أقامت : (وقال املقدادي يف تاريخ األمة   ). 51 ص 1املوصل ج 
  ). الطبعة املنقحة26 أطراف يثرب منها قبيلتان من بين األزد، ومها األوس واخلزرج صيف

نقالً عـن تـاريخ بغـداد       ) جد القبيلة اخلزرجية  (وها أنذا أسوق لك نسب اخلزرج       
اخلزرج هو ابن عمرو بن مالك بن       : (قال اخلطيب :  فأقول 175 ص 1للخطيب البغدادي ج  

ن عامر بن حارثة بن امرؤ القيس بن ثعلبة بن مازن بـن         أوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو ب       
وعليه فقد انتهت املسألة هذه على هذا الشكل الذي أوردنا لك حتقيقه، وكفى اهللا              ). األزد

األخوين اجلدال، وأما الساقية اليت أنكر الناقد وجودها، واليت فهم األستاذ املؤلف من كالم            
انت متر باجلامع األموي ومنه باجلامع الكـبري، فـال      ابن جبري ومن حتقيقاته الشخصية أا ك      

مانع عقلياً أو نقلياً يدعو اىل إنكارها بعد أن ثبت لدى املؤلف وجودها مبا قام به من حتقيقاته           
  .الشخصية، وأما فهم وجودها من كالم إبن جبري فذلك مما ال أكاد أفهمه

ملـا بـني اجلـامعني      ) محراجلامع األ ) (الربض(وإنا لفي شك مريب من مرورها جبامع        
قد ركب منت دجلة، _ وكما هو مشاهد اآلن  _املذكورين من البعد وألنه كما قال ابن جبري         

ومن ركب البحـر اسـتقل      : (فال حاجة به اىل هذه الساقية، وذلك لقول أيب الطيب املتنيب          
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جلامع األمحر  على أن انسياب ماء جامع األمويني املذكور يف ساقية أو قنوات اىل ا            ). السواقيا
الذي قد شككنا فيه مل ينفرد األستاذ الصويف بذكره بل سبقه اىل القول بذلك القس الفاضل      

  .]1[ فراجعه إن شئت219 ص1سليمان الصائغ يف تاريخ املوصل ج
وجحد األستاذ الناقد وجود مدرسة احلر األموي اليت ذكر األستاذ املؤلف أا بنيـت              

 استند املؤلف على وجودها مبا ذكره األمـري علـي يف كتابـه              إمنا: (جبانب املنقوشة، وقال  
، وهو مصدر ال يعتمد عليه ما مل يؤيـده مـصدر         )خمتصر تاريخ العرب والتمدن اإلسالمي    (

وحنن ال نشك يف أن هذه املدرسة مل يذكرها أحد من مؤرخي العرب، غري أنه جيوز أن ). أويل
ألنه نقل كالمه هذا عن االفـرنج،  ) مدرسة(يكون األمري علي املذكور قد مسى مسجد احلر   

  .وهؤالء رمبا يعنون مدارس املساجد
إن العرب أسسوا املـدارس  : (وقد رأيناه يصرح مبثل هذا يف كتابه املذكور حيث يقول    

 1يف قرطبة واشبيلية وطليطلة وغرناطة ومالطة وغريها، وها هو املقري يف نفـح الطيـب ج      
 مدارس تعينهم على طلب العلم، بل يقـرؤن مجيـع           وليس ألهل األندلس  : ( يقول 104ص

وقد وفق بني عبارتيهما ومجع بني كالميهما جرجي زيـدان يف تـاريخ            ). العلوم يف املساجد  
إن األمري علياً املذكور نقل كالمه عن االفرنج الذين         : ( قائالً 197 ص 3التمدن اإلسالمي ج  

عروف، فان الرسول األعظم واملعلم     واختاذ املساجد مدارس قدمي م    ). يعنون مدارس املساجد  
األكرب عليه أفضل الصالة وأمت السالم كان قد اختذ املسجد للدراسة منذ بدء اإلسالم، ففي               

 جالس يف املسجد اذ     rبينا رسول اهللا    : (قال) يف باب العلم  (البخاري عن أيب واقد الليثي      
  فـرأى فرجـة يف       rل اهللا    فوقفا على رسو   rأقبل ثالثة نفر، فأقبل إثنان اىل رسول اهللا         

  .اخل..) احللقة فجلس، وجلس اآلخر خلفهم
كنـا  : حديث عشرة من الصحابة قالوا    ) باب العلم (ويف إحياء علو م الدين للغزايل يف        

تعلموا مـا شـئتم أن      :      ( فقال rنتدارس العلم يف مسجد قباء فخرج علينا رسول اهللا          

                                                   
  .انتهاء احللقة الثالثة من املقال] 1[
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ذكر ابن خلكان أن ربيعة الرأي كـان جيلـس يف   وي). تعلّموا فلن يؤجركم اهللا حىت تعملوا  
وجـاء يف ضـحى     .  يف املدينة وجيلس يف حلقته مالك بن أنس وغريه         rمسجد رسول اهللا    

اإلسالم أن املساجد يف صدر اإلسالم مل تكن للعبادة وحدها بل كانت أكرب معهد للدراسة،               
رم املدين واحلرم فكان مسجد عمرو يف مصر، ومسجد البصرة، ومسجد الكوفة ومسجد احل  

  .املكي، وغريها من املساجد تقوم مقام املدارس واجلامعات يف هذا العصر
مث إن املسلمني حذراً من التشويش على املصلني يف املساجد بسبب الدروس وإلقائهـا              
أنشؤا أخرياً مدارس يف أفنية املساجد ويف حمال أخرى منعزلة عن حمل صلوام فيها، كمـا                

 كثري من املساجد واجلوامع يف املوصل وغريها من البالد اإلسالمية، قـال           نرى حىت اآلن يف   
وقال وستفيلد  ). إنه كان يف كل مسجد مدرسة صغرية أو كبرية        : (املقدادي يف تاريخ األمة   

إنه كان يف كل اجلوامع مـدارس ابتدائيـة يف          ) تاريخ آداب اللغة العربية   (األملاين يف كتابه    
يء القراءة والكتابة والقرآن والنحو، مث شيد اخللفـاء مـدارس يف       الصدر األول تعلم مباد   

  ).632 ص28املقتطف ج(بغداد والبصرة وخبارى ودمشق ومسرقند 
  :وقد أنشأ أبو العتاهية قصيدة طويلة ذكر فيها الدراسة يف املسجد نقتبس منها ما يلي

ـــقَةٌ ـــةٌ ضيــــ   وغُرفَـــ
  

ــِزٍل ــسِجـد ِبمعـــ   أَو مـــ
  

 سرـــدـــراً تفْتا دــــهفي  
  

ــساعاِت يفْ   ــن الـ ــر ِمـ   خيـ
  

  ــه ـــها خاِليــ ــسك فيــ   نفْــ
  

ــه ــورى يفْ ناِحيــ ــِن الــ   عــ
  

 هـاِريـِنداً ِبــــــستـــــسم  
  

 ــه ــصوِر العاِليــ ــيِء القُــ   فَــ
  

اذا علمت هذا، وثبت لديك أن املساجد كانت مدارس منذ زمن املعلم األكرب عليـه               
أنشئت املدارس يف املساجد قدمياً وحديثاً، فال مانع إذن مـن تـسمية             الصالة والسالم، مث    

مسجد احلر األموي مدرسة، أو من أن احلر شيد مدرسة يف املسجد أو جبانبه، هذا، وقـد                  
، وكانت شائعة معروفة من عهد      )الكتاتيب(كان للمسلمني معاهد أخرى غري املساجد وهي        

  :لنصوص اليت تؤيد ذلكبين أمية، وهاك بعض ما عثرنا عليه من ا
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ومن املعلمني علقمة بن أيب علقمة موىل عائشة، كان يروي عنه مالـك             : (قال ابن قتيبة  
وقال ابـن  ). 185املعارف ص. بن أنس، وكان له مكتب يعلم فيه العربية والنحو والعروض        

نشأ عند عيسى بن معقـل، فلمـا   _ أبا مسلم _ إنه: (خلكان يف ترمجة أيب مسلم اخلراساين 
ويف البيان ). ترعرع اختلف هو ووالده اىل املكتب، وكان ذلك يف العصر األموي بالضرورة           

الذي جاء فيـه    ) املعلمني(والتبيني للجاحظ أخبار كثرية عن املعلمني واملكاتب بل له كتاب           
ذكر املكاتب والكتاتيب كثرياً، وقد بقيت هذه الكتاتيب اىل العصر العباسي األول وشـاع             

 جاء أن اخلليفة املأمون العباسي تعلم فيها، وقد ذكر اإلمام الشافعي عليه الرمحة              وقد. أمرها
وقد جاء يف األغاين أن إبراهيم املوصلي أسلم اىل . أن أمه ذهبت به اىل الكتاتيب ودرس فيها  

الكتاب فكان ال يتعلم شيئاً، وال يزال يضرب وحيبس اىل أن هرب اىل املوصل، وهناك تعلم                
  .منه يفهم أنه كان يف كتاتيب ذلك العصر ضرب وحبسالغناء، و

ويف ديوان أيب نؤاس قصيدة صور فيها الضرب يف الكتاتيب، مما يدل على أا كانـت                
  .51 ص2موجودة يف زمنه، نقلها العالمة امحد أمني يف كتابه ضحى اإلسالم ج

كتاتيب؟ مث أال   إذن، أفال جيوز ايضاً أن تكون مدرسة احلر األموي من هذا النوع من ال             
ولو باملعىن ) مدارس(يسوغ لنا أن نسمي هذه الكتاتيب مع جواز أن تكون مدرسة احلر فيها   

مكان الدراسة، ومما ال مرية فيه أن هذه الكتاتيب كانت          ) الدرس(اللغوي على األقل؟ ألن     
  .تشاد للدراسة خصيصة

مل تكن معروفة يف القرن     وبىن األستاذ الناقد إنكار وجود مدرسة احلر على أن املدارس           
األول اهلجري عند املسلمني، مع أن عدم معرفتها يف ذلك العهد ال يدل على عدم وجودها،        
ألن الشيء قد يكون موجوداً وهو غري معروف، وألن بعض علماء التاريخ مـن املـسلمني       

  :وغريهم ذهبوا اىل وجودها يف ذلك العهد، ودونك الربهان
إن عبد اهللا بن مكتوم قدم مهاجراً اىل املدينة مع مصعب بـن       : (قال املقريزي يف خططه   

. عمري رضي اهللا عنهما، قيل قدم بعد بدر بيسري، فرتل دار القراء، ودار القراء حمل دراستهم   
واختلف الروايات يف أول مدرسة عرفت يف اإلسالم، فرد قـوم           : (وقال األستاذ كرد علي   
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نقالً عن كثريين   : 632 ص 27 يف املقتطف األغر جملد      وجاء). اخل..تارخيها اىل زمن األمويني   
إن العرب ملا دخلـوا دمـشق كثـرت         ): (حضارة العرب (منهم غوستاف لوبون يف كتابه      

). املدارس يف كل مكان، فارتقى العرب من التلمذة اىل املشيخة، وزهت العلوم كل الزهـو          
يف زمن بين أمية مـدارس،      وكان  : ( ما نصه  282وجاء يف تاريخ األمة العربية للمقدادي ص      

 أن 51 ص2ويف ضحى اإلسالم ج   ). كاملدرسة اليت كان يعلّم فيها احلجاج بن يوسف الثقفي        
احلجاج وأباه كانا معلمني بالطائف، لكنين أرجح أن تكون هذه املدارس من نوع الكتاتيب              

ـ           . أو من مدارس املساجد    إن : (دوذلك ملا سيمر بك بيانه وحتقيقه عند قول األسـتاذ الناق
  .، يف العدد القادم إن شاء اهللا تعاىل)املدارس أسست يف أواسط القرن اخلامس اهلجري

بنـاء علـى    _فاملدارس إذن سواء كانت مساجد أو يف املساجد أوكتاتيب أو مدارس            
كانت موجودة يف العهد األموي، وال مانع مـن ان تكـون            _ ماذهب إليه بعض املؤرخني   
صل من هاتيك املدارس، وعليه فاألمري علي مل يرتكب حمظوراً ومل        مدرسة احلر األموي يف املو    

  .]1[يسلك شططاً يف تسمية مدرسة احلر مدرسة
  )هل بدء تأسيس املدارس اإلسالمية يف أواسط القرن اخلامس اهلجري؟(

على رأي  _ وقد أنكر حضرة األستاذ الناقد وجود مدرسة احلر األموي، ألن املدارس            
مل تكن موجودة يف القرن األول اهلجري عند املسلمني،         _ بعض املؤرخني   حضرته تبعاً لرأي    

وقد بينا آنفاً أن هذا مل يرتضه كثري من أساطني التاريخ، وأن الصحيح ما ذهب إليه حمققوهم         
أو كتاتيب  _ كما مساها بعضهم بذلك     _ من أا كانت موجودة فيه، سواء مسيناها مدارس         

إن املـدارس إمنـا    : (امسها، وقد علل األستاذ مدعاه هذا بقوله      أو معاهد علم أو مهما كان       
أسست على عهد نظام امللك وذلك يف اواسط القرن اخلامس اهلجري، مث أعقب ذلك بقوله       

كما : (، مث أيد ذلك بنص تارخيي حيث قال   )وهذا مشهور ال حيتاج اىل نص أو إثبات       : (أيضاً

                                                   
  .انتهاء احللقة الرابعة من املقال ]1[
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 يؤيد  6هو خمطوطات املوصل للدكتور اجلليب ص     أن أحد املصادر اليت اعتمد عليها املؤلف و       
  .ذلك

) اآلثار(وإين ألرجو أن يسمح يل حضرته أن اذكّره مبا أورده قريباً على مصادر كتاب               
الذي هـو  _، وأسأله هل كتاب املخطوطات هذا      )إن منها غري أولية ملباحثه    : (اليت قال عنها  

لمباحث التارخيية ألن سعادة مؤلفه     يصح أن يكون مصدراً أولياً ل     _ من مصادر كتاب اآلثار   
الفاضل من رجال التحقيق التارخيي الثقاة أم ال يصح أن يكون كذلك ألنه مـن الكتـب                 
املؤلفة حديثاً؟ أم نصوصه أولية بالنسبة اىل ما يدعيه الناقد وغري أولية بالنسبة اىل ما ينقلـه                 

  .منها صاحب كتاب اآلثار؟
 يعن هذا الكتاب بقوله اآلنف الذكر، وإمنا عىن غريه  والذي أرجحه أن األستاذ الناقد مل     

من الكتب احلديثة، فلذلك نقل عنه ما يؤيد به مدعاه، تلك الدعوى اليت اعتربها بديهية ال                
إمنا أسست على عهد نظـام امللـك يف         (إن املدارس   : حتتاج اىل نظر وال إثبات، وهي قوله      

  ).أواسط القرن اخلامس
 يف نقله هذا النص التارخيي عن كتاب املخطوطات املذكور غري     وأنت جد عامل أن الناقد    

إن كنـت نـاقالً     : (مسؤل عن ضعفه وقوته، ألن علماء آداب البحث واملناظرة يقولـون          
، وحضرته قد نقل هذا النص عن كتاب املخطوطات، كمـا أن       )فالصحة، أو مدعياً فالدليل   

أي _إنـه   : ( بالنص التايل  144 ص 1 ج سعادة مؤلفه الدكتور احملقق قد عزاه اىل ابن خلكان        
غري أن الناقد كثرياً مـا أورد علـى   ). أول من أنشأ املدارس فاقتدى به الناس      _ نظام امللك 

األستاذ الصويف أنه ينقل يف كتابه الروايات التارخيية غري املوثوق ا، فهل رواية ابن خلكان               
  هذه، هي الرواية الصحيحة املوثوق ا؟

إنين ال أذهب اىل ما ذهب إليه يف االعتماد على هذه الرواية            : ن قلت ليعذرين حضرته إ  
فان ما  ) احملل الذي يدرس فيه   (اليت أيد ا مدعاه، ألنه إن كان يعين باملدارس معناها اللغوي            

قدمته من األدلة والنصوص السابقة كافية وكافلة بإثبات وجود املدارس باملعىن املذكور قبل             
ي بكثري، وقبل أن يولد نظام امللك وأبوه وجده، وإن أراد باملـدارس             القرن اخلامس اهلجر  
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تلك الدور اخلاصة املنظمة اليت يأوي إليها طالب العلم، وتدر علـيهم املعـاليم واألرزاق،            
ويتوىل تدريسهم وتثقيفهم فيها فئة صاحلة من املدرسني والعلماء ممن حيسنون القيام بالغرض             

كانت موجودة قبل عهد نظام امللك، وأنه _ ذا املعىن أيضاً  _اا  الذي ندبوا إليه، فقد ثبت      
  .ليس أول من أنشأها

وقبل أن أشرع يف حتقيق هذا أود أن ألفت نظر األستاذ الناقد اىل أن رواية ابن خلكان                 
العالمـة جـالل   _ وعلى الذهيب الذي قال ا أيضاً _هذه رواية ضعيفة جداً، قد رد عليها        

 يف ترمجة نظام امللـك  137 ص3تاج الدين السبكي يف طبقات الشافعية ج      الدين السيوطي و  
وما هلما ال يردان على ابن خلكان والذهيب بعد أن أثبتامها وغريمها من           . املذكور مبا فيه مقنع   

املؤرخني بالرباهني القاطعة أن من اقدم املدارس اإلسالمية املدارس اخلراسانية النيـسابورية            
تاريخ آداب اللغة العربية له     (و  ) 194 ص 3ن اإلسالمي جلرجي زيدان ج    راجع تاريخ التمد  (

 6خطط الشام للعالمة كرد علي ج     (و  ) 137 ص 3طبقات السبكي ج  (و  ) 226 ص 2أيضاً ج 
  ).اخلطط املقريزية(و) 67ص

إن نظام امللك هو أول من اشتهر بإنشاء املدارس يف اإلسالم إن مل يكن              : وعليه فلو قيل  
ولعل : ( لكان ذلك أقرب اىل الصواب وأشبه باحلقيقة، قال جرجي زيدان          هو أول من بناها   

السبب يف اشتهار أسبقية نظام امللك يف إنشاء املدارس اإلسالمية، أنه أول من بىن مدرسـة                
كربى يف بغداد، وجعل فيها التعليم جماناً، وفرض لتالمذا األرزاق واجلواري واملعاليم، على      

د ذه اجلرايات واملعاليم واملدارس، ألن مليكه الذي اسـتوزره وهـو   أن نظام امللك مل ينفر 
ألب أرسالن كان اذا رأى رجالً متميزاً متبحراً يف العلم بىن له مدرسة ووقف عليها وقفـاً                 

  ).67 ص6خطط الشام ج(وقرر فيها للفقهاء معاليم وجعل فيها دار كتب 
ن فانه جيوز أن يكون قد اقتدى مبليكه ومبا أن نظام امللك كان وزيراً أللب أرسال     : أقول

وجاء يف اخلطط املقريزية أن أول ما عرف إقامة درس . هذا يف إنشاء املدارس وإعطاء املعاليم
مبعاليم جارية لطائفة من الناس يف مصر يف خالفة العزيز باهللا نزار بن املعـز يف وزارة ابـن                   

 من نظام امللك يف تشييد املـدارس  هـ فهو اذن أسبق386كلس، وقد تويف العزيز هذا سنة    
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وأنت خبري بأن أشهر مدارس نظام امللك عليه الرمحة هي املدرسة           . وإعطاء املعاليم ملدرسيها  
هـ، أما مدارسـه    459النظامية البغدادية اليت افتتحت للطالب يوم عاشر ذي القعدة سنة           

ل تواريخ إنـشائها    األخرى اليت شيدها يف املوصل وجزيرة ابن عمر ونيسابور وهرات فك          
  .متقاربة

وهاك بعض ما عثرت عليه من املدارس اليت أنشئت قبل مدارس نظام امللـك، وقبـل                
أواسط القرن اخلامس لتعلم أن اعتماد األستاذ الناقد على رواية ابن خلكان كان يف غـري                

 ال حيتـاج اىل   _ اي تأسيس املدارس يف اواسط القرن اخلامس      _وان هذا   : (حمله، وأن قوله  
  :واملدارس اليت أنشئت قبل مدارس نظام امللك هي. ختالفه النصوص القاطعة) نص أو إثبات

1 .    أنشأها اخلليفة املأمون العباسي، أيام اذ كان والياً يف 
وقد ذكرها املؤرخون من االفرنج ومل يذكرها احد        : قال جرجي زيدان  : خراسان

ويذكرون انه : 282اء يف تاريخ األمة العربية للمقدادي ص من مؤرخي العرب، وج   
كان يف زمن املأمون مدارس، حىت انه أمر معلميها أن يعلموا الطالب القول خبلق              

  .القرآن
2 . :      ،أسسها الرشيد، وتوسعت زمن املأمون حىت صارت مدرسة كـربى

الكليات العربية بيـت    وأشهر  : 282وقال عنها املقدادي أيضاً يف تاريخ األمة ص       
احلكمة، وهي أول كلية عربية لدراسة املواضيع العالية، أسسها الرشيد وتوسعت           

وكان املتخرجون منها يعرفون اهلندسـة والفلـك        : يف خالفة املأمون، اىل أن قال     
  .واملنطق

3 .        م ومساهـا دار    955/هـ344 شيدها أبو بكر الصبغي املتوىف عام
  ).168 ص2 الشافعية جطبقات(السنة

4 .      النجـوم  (هــ  361 اليت فرغ من بنائها يف شهر رمضان سـنة
واليت كلن الغرض من إنشائها إقامة الشعائر الدينية، وتأييـد          ) 32 ص 4الزاهرة ج 
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وهـي  : مذهب الشيعة العلوية مبا كان يلقى فيها من الدروس، قال جرجي زيدان           
  . الكربى يف العامل على اإلمجالبال شك من أقدم املدارس 

5 .           27الذي اغتيـل يف     ( بناها احلاكم بامر اهللا ابو علي منصور بن العزيز 
 1املقريـزي ج ) (دار احلكمـة (، وتـسمى ايـضاً    )هـ بالقاهرة 411شوال سنة   

 ومحل اليها الكتب من خزائن القصور       395افتتحها احلاكم بأمر اهللا سنة      ) 458ص
احلضارة اإلسالمية لألستاذ آدم    (ورتب فيها قوم يدرسون للناس العلوم       املعمورة،  
  ).294متز ص

6 .             أنشأها الشريف الرضي نقيب العلـويني والـشاعر املـشهور عـام 
ديوان الـشريف   ( وافتتحها لطالب العلم وعين هلم مجيع ما حيتاجونه          406/1015

  ).3هـ ص1307الرضي طبعة بريوت طبعة سنة 
7 .       وقال عنـها   67 ص 6 ذكرها كرد علي يف خطط الشام ج  :

وكان حسن بن عمار قاضي طرابلس واملتغلب عليها أقام يف طرابلس دار حكمة             
أو مدرسة جامعة على حنو دار احلكمة اليت أنشاها احلاكم بأمر اهللا يف مصر، سـنة      

  .أربعمائة
8 .  صاحب (احلاكم النيسابوري املؤرخ الثقة  قال

هـي  ) أي نيسابورية (هـ إن أول مدرسة     406املتوىف سنة   ) تاريخ علماء نيسابور  
  .اليت بنيت ملعاصرنا األسفراييين بنيسابور

9 .        هـ ألهل العلم على باب 429 بناها أبو بكر البسيت املتوىف عام
  .الكثريداره، ووقف عليها مجلة من ماله 

10 .   هـ وهي أحدث من مدرسـة االسـفراييين   406 املتوىف سنة
  .بقليل

11 . هـ450 نسبة اىل البيهقي املتوىف سنة.  
  .املدرسة اليت بناها السلطان حممود بن سبكتكني  املتوىف يف مجادى األوىل سنة. 12
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  .ن  حممود بن سبكتكني ايضاًاملدرسة الثانية اليت بناها السلطا. 13
املدرسة اليت بناها أخوه نصر بن سبكتكني، وله مدرسة أخرى ذكرمهـا كليهمـا              . 14

  .جرجي زيدان يف تاريخ التمدن اإلسالمي
  .مدرسة إمساعيل االسترابادي الصويف الواعظ. 15
16 .  ن  انشأها رشاء بن نظيف بن ما شاء اهللا أيب احلـس

  ).67 ص6خطط الشام ج(هـ 444الدمشقي سنة 
 أن عز الدولة البويهي شيد مستشفى       266وجاء يف خمتصر تاريخ العرب لألمري علي ص       

 أيضاً أن طغرلبك السلجوقي    266فخماً، وفتح عدة كليات يف بغداد، ويف املصدر نفسه ص           
. انتصاراته البـاهرة  كان كلما استوىل على مدينة شيد فيها مسجداً ومدرسة ختليداً لذكرى            

وجدت وأنشئت قبـل املـدارس      ) مبعناها املتعارف (فهل بعد هذا من شك يف أن املدارس         
  .النظامية، وأا عرفت قبل أواسط القرن اخلامس اهلجري؟

هذا، وإين ألرجو أن أكون قد قمت ببعض الواجب حنو إحقاق احلق، وإبراز احلقيقـة               
بحث عنها مع حضرات السادة األفاضل املنتقـد        يف ال _ بدافع اإلخالص   _ اليت اشتركت   

والناقد واحملايد، فان أصبت فذلك، ما كنت أبغي، وإن أخطأت فلست مدعياً العصمة، واهللا            
  .ويل التوفيق
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 املؤلف يف سطور
من . 1892/هـ  1310ولد يف املوصل سنة     . امساعيل بن امحد بن فرج الباقري املوصلي      

، قـرأ القـرآن الكـرمي       1900درس يف كتاا ومدارسها سنة      . عشرية السادة البقارة يف العراق    
 مدرسة  1908دخل يف سنة    . ، وأخذ مباديء الفقه واحلساب واالمالء       وجوده على بعض املقرئني   

جامع النيب شيث بعد اجتيازه شوطاً يف دراسة علم النحو فضالً عن علوم الفقه واملنطق والبالغـة                 
، ويف سـنة    1912وأكمل دراسته يف مسجد بنات احلسن سـنة         . والتفسري والعروض مث التاريخ   

ية يف املوصل وبقي فيها سنة يف الصف األول وأخـرى ومل يـتم               دخل دار املعلمني الترك    1913
دراسته فيها بسبب انتظامه يف اجليش التركي على اثر قيام احلرب العاملية االوىل ، وبعـد اهلدنـة                  

 سرح من اخلدمة العسكرية ليعود اىل مدرسة النيب شيت ليدرس على شيخه ابراهيم حقي               1918
وأصوله وآداب البحث واملناظرة وعلـم الكـالم والفـرائض    احلاج ياسني القصاب علم احلديث   

   .1924/ هـ1342وأجازه سنة 
 درس يف مدارس املوصل االبتدائية واملتوسطة والثانوية، شاعر، له مـسامهات يف جمـال              
االنشطة الوطنية والقومية ذات الطابع السياسي واألديب يف ثورة العشرين ومرحلة تأسيس احلكـم             

أصح : مؤرخ، ومن آثاره  .  ونشأة النظام امللكي ومشكلة املوصل واملناسبات الدينية       الوطين العراقي 
النقول يف شرح منظومة اجلالل يف جناة آباء الرسول، وشرح خنبة الفكر يف مصطلح أهـل األثـر،           
وتاريخ محام علي، واملدرسة النظامية وتارخيها، واإلعالم بتراجم مدرسـي املستنـصرية األعـالم،           

مامة حملو ما كتب على الرخامة، واآلثار واملباين العربية يف املوصل، وأسـانيد اجلبـور،               ووكف الغ 
، وديوان شعر   1949وسيد سادات احلرم، ومجيعها خمطوطة، والقضاء االسالمي وتارخيه طبع سنة             

تـويف سـنة   . وله العديد من املقاالت منشورة يف االت والصحف املوصـلية      . 2002طبع سنة   
1948  .  
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